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ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛИЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ 

Світла В. В., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Найбільш масштабним феноменом нинішнього етапу світового 

розвитку є глобалізація. Вона породжує глибокі зміни в самих різних сферах 

суспільного життя. Ключовим словом сучасної культури є інтеграція. 

Інтеграція політичної, економічної і культурної сфер життя характерна 

сьогодні для більшості держав світу. Ми усі помічаємо розширення 

контактів між людьми, зростання взаємовпливу, зближення народів і країн, 

становлення єдиного світового співтовариства, формування універсальних 

культурних цінностей. Під глобалізацією можна розуміти підсилення 

взаємозалежності національних держав і регіонів, що утворюють світову 

спільноту, їх поступову інтеграцію в єдину систему з загальними для всіх 

правилами і нормами економічної, політичної і культурної поведінки. 

Велика кількість думок схиляються до того, що активне запозичення 

небезпечне втратою культурної самобутності. Адже наше молоде покоління 

цілком прийнятним вважає переймання один у одного моди, звичок, звичаїв, 

захоплень, що згодом робить нас ідентичними і безликими. Ось ця втрата 

самобутності обумовлюється поглинанням малої культури з боку більшої. 

Іншими словами, культурні особливості національної меншини 

розчиняються в культурі великої нації. Але і в цьому випадку історія має дві 

сторони медалі. З позитивної точки зору, відкритість кордонів для 

культурного впливу і розширення культурного спілкування сприяє обміну 

позитивним досвідом, збагаченню власної культури, піднесенню її на вищий 

щабель розвитку. А з іншого боку, − до її культурного виснаження за 

рахунок уніфікації та стандартизації, поширення однакових культурних 

особливостей по всьому світу. 

Зберегти національну культуру дуже важко. Найбільш ефективним 

способом збереження є ізоляція. Але ізоляція культури − смерть для неї. 

Тому, якщо реакцією культури на уніфікацію глобалізації стане спроба 

зберегти себе в ізоляції, це призведе до самознищення даної культури. 

Ми також вважаємо доречним, якщо національна культура для свого 

розвитку буде користуватися тими можливостями, які надає глобалізація. 

Вона може збільшувати свій масштаб впливу. Звісно ж не виключено, що, 

не будучи прийнятою з захопленням на світовій арені, національна культура 

знайде відгук у певних регіонах.  

Як стверджує казахстанський філософ А. Г. Косиченко, це не буде 

великою бідою, якщо національна культура не зустріне широкого 

загального розуміння. Адже вона в першу чергу, національна культура, а, 

отже, культура конкретної нації. Національна культура може і повинна 

виховувати людину на цінностях, властивих цій культурі. Значною мірою 

спостерігається сьогодні піднесення національних і релігійних рухів в світі, 

і це є своєрідною реакцією людей на культурне нівелювання, уніфікацію і 

глобалізацію. Можливість великих міжнародних терактів виникла з 
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розвитком глобальних процесів, з прозорістю кордонів, вільним рухом 

капіталів, товарів і ресурсів.  

Критично аналізуючи загрози, що стали наслідком глобалізації, її 

ідеологи і практики повинні виробити конкретні механізми позитивного 

вирішення проблем, нею породжених. Однак досліджуючи вплив 

глобалізації на культуру і цінності людини, складно не помітити одну зі 

сфер людського буття, яка найменш схильна до уніфікованого впливу 

глобальних процесів. Йдеться про релігію, адже глобалізація не в силах 

узагальнити й об'єднати світові релігії. Наприклад, догматичні та канонічні 

підстави ісламу і християнства настільки різні, що будь-яке поєднання цих 

релігій по суті неможливо в принципі. Звичайно ж, можна розглядати 

загальні гуманістичні настрої в ісламі і християнстві, загальні проповіді про 

любов до ближнього, особисту відповідальність людини за своє життя. Але 

стверджувати, що на цій загальній основі і під впливом глобалізації іслам і 

християнство можуть зробити крок до їх злиття або об'єднання − безглуздо. 

Глобалізація нам здається цілком природним і невідворотним явищем, 

причина якого − посилення контактів між державами і окремими людьми. 

А ось що розуміти під словосполученням «глобалізація культури» − це 

більш складне питання, що вимагає вивчення сучасного стану культури з 

глибиною того ж рівня, який досягнутий при вивченні історії культури. 

Спілкування між цілими культурами і окремими особистостями сьогодні − 

це найбільш розумний і цивілізований спосіб збереження національної 

самобутності. 

Разом з тим, глобалізація дає можливість різноманітним культурам 

стати більш відомими, вийти за межі етнічної або національної 

обмеженості. Таким чином втілюється принцип плюралізму культур. 

Завдяки інформаційним технологіям звеличується об’єм інформації, яку 

отримує індивід, що веде до розширення світогляду, знань про інші 

культури. Віртуальні музеї, картинні галереї, сховища найвизначніших 

бібліотек, доступ до яких можливий через мережу Інтернет, дають 

можливість ознаймлюватися з великими витворами мистецтва незалежно 

від місця їх знаходження. 

Ми вважаємо, що в найближчому майбутньому не буде єдиної світової 

держави, а будуть продовжувати залишатися і розвиватися незалежні 

держави. Адже дуже важко відмовитися від незалежності, або іншими 

словами − в якійсь мірі втратити владу. Люди не готові ще до того, щоб жити 

в єдиній державі. Адже наразі ведуться війни за незалежність, за енергетичні 

ресурси, хоча офіційно це має назву контр терористичних дій. Як і раніше 

багато людей прагнуть здобути владу будь-якими засобами. Основні 

проблеми і принципи культурної політики, та увага, яка їм приділяється 

міжнародним співтовариством, − все це демонструє ступінь важливості 

культури в житті сучасного суспільства. Знання культури власного народу, 

як і світової, сприяє духовному розвиткові людини, збагаченню її духовного 

світу.  
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Знання і розуміння цінностей інших народів, і уміння гідно 

представити культуру власного народу на основі рівноправного діалогу, − 

це характерні риси сучасної, по-справжньому культурної людини. 
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КУЛЬТУРА ТРАНСФОРМАЦІЇ  

МЕНТАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ХХI ст. 

Миргородська В. О., Башкеєва О. М. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Трансформації соціальних систем базуються багато в чому на 

трансформаціях мислення. Час від часу подібні перетворення можуть 

носити раптовий і драматичний характер. Засвоєння нової ментальної 

моделі подібно удару блискавки і настільки несподівано, що старе життя 

людини просто-напросто розсипається і зникає. Це, очевидно, нелегка і 

дуже дорога спроба порвати зі своїм минулим. Люди можуть переймати нові 

моделі, потрапляючи під вплив харизматичного лідера або організації, що 

надає нову ментальну модель і підтримує її інфраструктуру. Релігійні секти 

часто ведуть своїх прихильників з їх старого світу в незвідані джунглі, де 

легко створити цілий світ, ґрунтуючись лише на особливих поглядах одного 

лідера. Як правило, при цьому формується абсолютно нова інфраструктура 

або стиль життя для підтримки нової системи переконань, будь то життя в 

секті або відхід зі світу заради відокремленої чернечого життя. Сутнісний 

діалог між поколіннями можливий, якщо зберігаються базові ціннісні 

установки, сформовані шляхом виховання. І не можна сказати, що 

докорінна зміна ментальних установок − характерна риса тільки сучасності. 

Вже старогрецький філософ Полібій в 2-му столітті до н.е. описував корінні 

ментальні зміни в рамках зміни поколінь. 

Активне формування ментальних установок, в тому числі уяви, 

засвоєння норм, моделей поведінки і т.д. відбувається у віковому діапазоні 

між двома і вісімнадцятьма роками в рамках процесів соціалізації і 

включення в рідну культуру. Відбувається це автоматично на досвідомому 

рівні. Казки читають маленьким дітям, які їх запам'ятовують. При цьому 

казка грає роль базової міфологічної структури (з якої казки, власне кажучи, 

і виросли), що включає людини в цілісність культури. Почуті в дитинстві 

казки беруть участь у формуванні матриць свідомості. Тому то, які казки 

слухають діти в ранньому віці, відіграє істотну роль у формуванні основ 

картини світу, яка складеться у дитини, що подорослішала. Подальше її 

формування пов'язане з такими соціальними інститутами, як дитсадок, 

школа, університет, і т.д. Людина, яка подорослішала, стає суб'єктом, носієм 

культури, вже сформованою у своїх базових культурних характеристиках.  

Сучасні ЗМІ настійно пропонують західні цінності, способи поведінки 

і базові установки, що провокують можливість зміни ментальних підстав 

людини. Розгортається конфлікт між людиною і її культурою на рівні 

базових установок: «Боги відвернулися від нас». Світ ХХI століття стає 

іншим, тріумфують інші установки, і якщо наші переконання не дозволяють 

інтегрувати картину світу і пропонувати прийнятні та ефективні рішення, з 

цих вихідних установок народжуються інновації, що мають якісно новий 

характер. Це можуть бути доктрини і вчення, технології, нове світовідчуття, 

які дозволяють відповісти на виклик історії.  



«УКРАЇНА – СВІТ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР» 

– 15 – 

ДІАЛОГ ЯК ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Самохіна В. Б., Башкеєва О. М. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Сучасні процеси інтеграції та глобалізації стосуються усіх сфер 

життєдіяльності українського суспільства. Наша держава знаходиться в 

статусі незалежної понад 28 років. З проголошенням незалежності в Україні 

почався активний процес демократичного державного будівництва, 

становлення громадянського суспільства,національного відродження, 

самоідентифікації народу. Більшість часу наша країна та народ 

дотримувались певних поглядів та сподівались на світле майбутнє на основі 

платформи, яка залишилась з часів Радянського Союзу та була частково 

реформована під час його розпаду. Також чималу роль відіграла постійна 

зміна політичних режимів, провокуючи вектор розвитку системи у 

нестабільність.  

Чому проблема формування нових ціннісних орієнтацій нашого 

народу стала ключовою та дедалі актуальнішою? Як свідчить історичний 

досвід, країни, які переживають тривалий час соціальну і політичну 

нестабільність, вихід з положення знаходять у створенні нових спільних 

цінностей. Звернемося до досвіду Франції. За 43 роки (1871-1914) в країні 

змінилося 56 урядів! Мова – одна (французька), але вона не об‘єднувала 

людей в умовах різкої поляризації суспільства. Революції, війни, глибока 

моральна і інтелектуальна криза, відродження релігійних забобонів, – все це 

дедалі більше погіршило ситуацію. В цей період Е. Дюркгейм прийшов до 

висновку, що необхідно об'єднати думки і почуття людей, загальні 

колективні уявлення на основі накопиченого досвіду і знань багатьох 

поколінь, для солідарності, згуртування народу.  

Досі український народ не замислювався над тим, чого він вартий, в 

яких умовах хоче жити та який вектор розвитку обрати. Ми достатньо довго 

жили під тиском з різних сторін, внаслідок цього втратили орієнтири та 

розуміння власної самобутності. У зв‘язку з останніми подіями відбувся 

певний переворот в мисленні суспільства і ми зрозуміли, що пам‘ять про 

минуле наших предків (обряди, національний одяг, орнаменти, тощо) 

зберігає у своєму житті меншість. Хоча ще в 1992 році редакція 

українського культурологічного альманаху «Хроніка 2000» в зверненні до 

читачів в першому номері відзначала, що «наш менталітет, моральність, 

усвідомлюємо ми те чи ні, ґрунтується і є результатом двотисячолітнього 

досвіду поколінь з часів утворення слов‘янського етносу». Першопричиною 

актуальності нових орієнтирів цінностей є те, що завдяки їм формується 

певна стратегія розвитку суспільства в умовах стрімких змін у різних сферах 

життя. Так, нова система ціннісних орієнтацій певним чином допомога 

людям сприймати навколишній світ, інших людей та різні антропологічні 

сегменти держави. Тим паче зараз: в умовах економічної та суспільної кризи 

в державі, певної зневіри та втраті мотивації проблема пошуку нових 

орієнтирів сягнула апогею. Адже в умовах постійної нестабільності зникає 



Міжнародна інтернет-конференція студентів і молодих вчених 

– 16 – 

зв‘язок між поколіннями, зникає взаємодія між різними сферами 

суспільного життя. Руйнується система соціального організму. За таких 

обставин певні цінності на ідеали нівелюються та втрачають вплив на 

громадян. Державні інститути, котрі повинні дослухатися до суспільства, 

чути голос народу, здається, дистанціювалися повністю. Також наша 

держава не хоче розвивати ідеологічну політику, котра могла б добре 

заспокоїти народ та направити у правильне русло.  

Отже, необхідність утворення оновленої системи цінностей для 

українського суспільства є критично необхідним. А для успішного 

вирішення цього завдання потрібна активність апарату управління, 

політичної, культурної еліти та популяризація необхідності нових ціннісних 

орієнтирів у великі маси, задля якісного вирішення даного питання. 

В умовах постіндустріального інформаційного суспільства з 1000 

різноманітних етносоціальних груп на сьогодні лише 170-175 народів 

піднялись у своєму розвитку до рівня нації. Якщо етнічна культура залежить 

від природного середовища, відбиває віковий досвід народного життя, 

ведення господарства, то національна культура розвивається на основі 

писемності та освіти, втілюється в літературі, мистецтві, науці, філософії, 

соціально-політичному і технологічному розвитку. І якщо етнічна культура 

засвоюється в життєвому досвіді, то оволодіння національною культурою 

потребує навчання. Осередок національної культури – місто (етнічної – 

село). Національна культура відкрита змінам, вбирає досягнення інших 

культур, нівелює локальні відмінності, на відміну від етнічної, яка зберігає 

архаїчні норми життя, тяжіє до замкнутості, прагне до збереження 

локальних особливостей побуту, поведінки, і ці особливості варто брати до 

уваги при виборі цінностей.  

Згідно Ентоні Д.Сміту, етнічна модель національної ідентичності 

сформувалась за межами Заходу, зокрема в Східній Європі та в Азії. 

В етнічній моделі народ становить об’єкт націоналістичних сподівань і 

риторичний суд останньої інстанції. Те місце, яке має закон у західній 

громадянській моделі, в етнічній моделі посідає народна культура, 

здебільшого мова та звичаї. Ціннісні орієнтації – певне відображення у 

свідомості людини необхідних цінностей, які визначають релігійні, 

моральні, ідеологічні та естетичні засади. Під впливом цих складових 

формуються інтереси, цілі, переконання та ідеали, які мають мотивувати 

людину та підштовхувати на дії.  

Західна, або «громадянська» модель нації разом із розвитком чуття 

правової та політичної спільноти, формує також чуття юридичної рівності 

серед членів цієї спільноти. Згідно з західною концепцією, саме юридичні й 

політичні права становлять найсуттєвіший елемент західної моделі нації.  

Суспільство повинно чітко знати, чого воно хоче, до чого прагнути та 

на чому потрібно сконцентрувати свої зусилля, яким чином вирішувати 

проблеми – саме для цього потрібні нові ідеї, ідеали, символи, які б 

поєднували та відображали інтереси громадян, визначаючи напрямки 

діяльності соціуму. Потрібно сформувати власну систему соціальних, 
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політичних, культурних та духовних орієнтирів, котрі повинні співпадати з 

нашими ментальними та соціальними запитами.  

Саме через діалог людей, культур, цінностей, традицій, конфесій 

можуть сформуватися найголовніші риси національної ідентичності. 

І громадяни українського суспільства зможуть свою ідентичність пов’язати 

не тільки з сукупністю людей, що має власну назву, свою історичну 

територію (рідний край), спільні міфи та історичну пам'ять, але й з спільною 

масовою, громадською культурою, спільною економікою і єдиними 

юридичними правами та обов’язками для всіх членів нації. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РЫНОК ТРУДА 

Кузнецова О. М., Чичков А. Г. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Одним из актуальных явлений современности является глобализация. 

Это процесс всемирной экономической, политической и культурной 

интеграции и унификации.  

Рынок труда является важнейшей подсистемой экономики и служит 

одним из наиболее достоверных индикаторов ее изменений. Актуальность 

исследования мирового рынка труда в условиях глобализации определяется 

как значимостью подсистемы рынка труда для современной рыночной 

экономики, так и необходимостью осмыслить те изменения, которые 

произошли за последние двадцать лет в мировой экономике, а также 

влиянием происходящих процессов на трудовые отношения. В связи с 

глобализацией мировой экономики встает вопрос о глобализации мирового 

рынка труда. Глубокие перемены в процессах трудовой деятельности, в 

организации труда, в структуре занятости, в трудовых отношениях ставят 

перед экономической наукой проблему эволюции мирового рынка труда. 

В этих условиях на первый план выходит изучение вопросов 

международной миграции и проблем международного регулирования 

трудовых отношений.  

В данной работе я рассматриваю три наиболее важных явления, 

порожденных глобализацией: миграция работников и появление 

межнационального рынка труда, вопрос об образовании как начальном 

этапе подготовки кадров, проблема центра и периферии производства.  

Миграция 

Первоначально, стоит выяснить, что представляет собой 

международная трудовая миграция. Это процесс эмиграции и иммиграции 

людей в трудоспособном возрасте с целью получения работы вне своей 

страны проживания в течение определенного периода времени. В основе 

международной миграции лежит интернационализация хозяйственной 

жизни и неравномерность развития мировой экономики, которая приобрела 

глобальный характер, создав предпосылки для возникновения мирового 

рынка рабочей силы. Количественный состав легальных мигрантов 

насчитывает до 200 миллионов человек, из которых половина – это выходцы 

из развивающихся стран. Отрицательное влияние – разбалансировка 

гармонии внутри устоявшихся государств на некоторый адаптационный 

период. 

Образование 

Существенную роль при становлении процессов глобализации и 

интернационализации играет культурный принцип взаимодействия наций, 

основанный на объединении и синтезе основных, базовых положений 

функционирования общества. Центральную роль здесь до сих пор играло 

образование, которое и подготавливало фундаментальный потенциал 

развития глобализации.  
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Глобализация сегодня является важной проблемой для высшего 

образования, так как от внедрения в процесс образования составляющих 

элементов глобализации и интернационализации зависит, в сущности, сама 

модель будущей системы образования, или иначе − уровень квалификации 

трудовых ресурсов. Лишь в последнее десятилетие выстроена система 

направлений глобализации на государственные системы образования (в 

основном, это высшая ступень образования, то есть университеты, 

институты, академии, где ведется подготовка экономически значимого 

ресурса – специализированных кадров).  

Глобализация развивает потребность получить более высокое и 

качественное образование, формируя единый стандарт. Например, 

формируются ВУЗы – эталоны образования, общепризнанные мировыми 

сообществами. Возникает вопрос, а кто будет продуцировать 

инновационные идеи? Глобализация должна связать развитие самого 

образования, его инновационность и связь с тенденциями в экономических 

и политических отношениях. 

Труд. Производство 

Стоит отметить два сформировавшихся центра производства: 

развитые страны и страны «третьего мира». Знаменательно то, что оба типа 

участвуют в производстве, но их роль различна. "Brain trust" находится 

преимущественно в Европе и Соединенных Штатах Америки. Это центр 

разработок IT, high-tech технологий, дизайна, моды, это центр идей и планов 

по их дальнейшему осуществлению. Наоборот, реализация этих идей 

происходит в странах «третьего мира». Это определяет ряд факторов:  

- дешевое строительство заводов по производству;  

- покладистость и усидчивость работников, готовность 

выполнять монотонную работу;  

- готовность работать за более низкие деньги;  

- глобализации оказывает всё большее влияние на рынок труда, 

на образование как процесс подготовки кадров и на производство. 

Проблема. Глобализация также порождает жесткую конкуренцию и, 

иногда, и торговые войны. 
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ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ТА ДУХОВНИЙ СВІТ СУСПІЛЬСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Туренко І. О., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Проблема духовності молоді є актуальною і має явно виражений 

соціальний характер, оскільки пов`язана з таким фундаментальним 

поняттям, як формування особистості. В умовах незалежної демократичної 

України дана проблема здобула особливого значення.  

Серед дітей та молоді знижується загальний рівень духовності, що 

пов'язано насамперед зі зниженням рівня життя в Україні, відсутністю 

соціальної захищеності, невизначеністю моральних орієнтирів у політиці 

держави і повсякденному житті. Засоби масової інформації та комунікації 

дедалі більше впливають на суспільство й особливо на молодь, пропагують 

насилля, зброю, силу, прищеплюють моральний конформізм і цинічно-

гедоністичне ставлення до повсякдення.  

Виходячи з вищевикладеного, проведено: дослідження з метою 

вивчення реального стану художньої культури України; вивчення інтересів 

молоді до художньої культури; обгрунтування місця художньої культури в 

системі джерел інформації; вивчення впливу художньої культури на 

духовне збагачення не лише молоді, а і громадян України в цілому. Завдання 

дослідження: проаналізувати, як впливає на духовне збагачення молоді 

політичне та економічне життя країни; з'ясувати, яке місце в житті молодої 

людини займає художня культура, чи потрібна взагалі культура для сучасної 

молоді; порівняти розвиток художньої культури минулих років з 

сьогоденням; одержати дані, що сприятимуть розвитку художньої культури 

в Україні. Об'єктом дослідження стало вивчення та визначення впливу 

розвитку художньої культури на духовне збагачення молоді сьогодення. 

Методами дослідження виступали: теоретичний аналіз літератури з 

проблеми дослідження та аналітичне спостереження.  

Слід зазначити, що молодь – це особлива категорія населення. Від неї 

залежить наше майбутнє та майбутнє нашої країни, напрямки і темпи 

суспільного розвитку, прогрес науки та культури. Зміст духовного 

збагачення молодих людей, в свою чергу, визначає обличчя майбутнього. 

Одним із найважливіших компонентів культури, як сукупності створених 

людством цінностей, є художня культура. Культура та її складові частини 

покликані духовно розвивати, морально вдосконалювати людину й 

суспільство в цілому. Тому вона є невід'ємною частиною духовної культури 

людства.  

Ядром художньої культури, її системоутворюючим чинником 

виступає мистецтво як художньо-образне відтворення дійсного і уявного. 

Сюди відноситься живопис, графіка, скульптура, література, музика, 

хореографія, архітектура, театр, кіно, цирк, декоративно-прикладне 

мистецтво, художня фотографія. Інформація, яку одержує людина при 

спілкуванні з творами мистецтва примножує і розширює реальний життєвий 

досвід. Це примноження суттєво розширює межі свідомості, сприяє 
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виробленню власних установок, ціннісних орієнтацій у різних життєвих 

обставинах. На превеликий жаль, перипетії і проблеми економічного та 

політичного життя, які тривають уже третє десятиріччя, позначилися на 

свідомості людей, їх ціннісних орієнтаціях, а це поступово призводить до 

суттєвих змін у культурному житті. Ми бачимо, як на зміну ідеологізації, 

жорсткому централізованому управлінню культури прийшла 

демократизація і звільнення від диктату. Це породило зміни у 

соціокультурному середовищі, з'явилися нові відносини між митцем і 

публікою, критикою, державою, плюралізм напрямків і течій в культурі, по-

новому почали оцінюватися явища культури, більше уваги звертається на 

розвиток національної культури. Слід зазначити, що реалії сьогодення 

свідчать, що держава та відповідно і органи місцевого самоврядування 

неспроможні підтримувати заклади культури на належному рівні. Поряд з 

цим, з високою вартістю квитків високоосвічені верстви суспільства не 

можуть відвідувати театри. Крім того, розповсюдження телебачення, радіо 

та відео відволікає на себе значну частину потенційних глядачів 

театральних вистав. Спостерігається також помітне скорочення 

кіноаудиторії, що викликане не тільки скрутним матеріальним становищем, 

а й занепадом національного кінематографу. В умовах переходу до ринку, 

який триває надто довго, населення неспроможне активно купувати книжки, 

передплачувати газети та журнали.  

Отже, підсумовуючи вищеназвані факти, можна зробити висновок, що 

художня культура займає особливе місце в інтелектуальному і духовному 

збагаченні молодої людини. Формування духовного світу молоді, 

духовності як провідної якості особистості велике і складне завдання, що 

стоїть у центрі уваги батьків, педагогів, а особливо органів влади. 

Однозначно, проблему духовно-морального виховання необхідно та 

доцільно вирішувати ще в дошкільному віці, як найбільш емоційному і 

сприйнятливому періоді дитинства. Першочергове завдання держави і 

суспільства полягає в тому, щоб зробити ставлення кожної молодої людини 

до вільного часу високосвідомим і культурним, гарантовано забезпечити 

молодь певним мінімумом культурних благ і послуг. Від того, наскільки 

свідомо громадяни використовують свій вільний час, залежить ступінь 

розвитку суспільства та його духовне збагачення.  
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МІСЦЕ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ДУХОВНОГО 

ЗБАГАЧЕННЯ МОЛОДІ 

Шостак С. В., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Активне ознайомлення молодого покоління українців із художньою 

культурою починається у школі. У віці із 6-7 років і доповноліття шкільна 

програма орієнтує учнів на читання Шевченка, Франка, Сковороду і 

Мирного. Але, нажаль, безумовно геніальні автори дуже часто залишаються 

незрозумілими, особливо, коли, наприклад вражою злою кров‘ю землю 

окропіте вивчають у 2-му класі. Дитина ще не здатна зрозуміти всієї величі 

історії, усю геніальність думки, що заключена у ці слова через малий вік. 

В результаті це призводить до того, що насилу завчені строки стають 

ненависними для дитини, що ніяк не сприяє прищепленню любові до 

власної країни з малого віку, а навпаки – у дитини створюється стереотип, 

що українське – це щось дуже важке, незрозуміле та сумне, що повністю 

відвертає бажання до вивчення національної художньої культури. Цей 

стереотип дехто може пронести крізь все своє життя.  

Через подібний початок пройшло чимало дітей, що народилися в кінці 

1980-х та в 1990-х років. В результаті відсутності інтересу до власної 

художньої культури, люди не мали вибору куди дивитися, і саме тут на них 

чекало таке явище, як вестернізація. Активне втручання Західної культури, 

особливо з боку США, сильно вплинуло на розвиток культури на пост-

радянському просторі. Відбулося нав'язування культури та цінностей 

капіталістичного світу, і народ, якому ні з кого було брати приклад, із 

задоволенням прийняв американську модель цінностей. В той час 

українська культура мовчала.  

Протягом двадцяти років полиці основних художніх напрямків в 

Україні були вільними – і це була не проблемавідсутності бажання, 

а проблема відсутності фінансування. В Україні за всі роки незалежності 

знято близько тридцяти кінофільмів. Це означає, що весь цей час українці 

вимушені були дивитися кіно, що було профільоване на жителів інших 

країн, і пропагували інші цінності, на кшталт – США – найкраща країна у 

світі‖, і люди, що бачили красиву картинку іншого життя на екрані отримали 

можливість порівнювати. І те покоління, що виросло на них сформувало 

чіткий стереотип «Захід – це круто, у них і трава зеленіша, і життя краще». 

Таким чином, з'явилося ціле покоління людей, що не є патріотами своєї 

держави, і які вважають, що країна, в якій вони живуть – найгірша від усіх 

можливих.  

Музика також може слугувати значним каталізатором духовного 

формування молоді. Досить довгий час українська музика переживала часи 

стагнації. На території держави україномовні гурти були лише на західних 

територіях, і не були досить популярними по всій державі. Наприклад, такі 

гурти, як «Брати Гадюкіни» та «Воплі Відоплясова». І знову відбувся процес 

заміщення національного зарубіжним, що також призвело до формування 

стереотипу про вітчизняну музику та культуру загалом.  
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В історії незалежної України на сьогодні існують дві ключові події – 

це розпад СРСР та революція гідності разом із війною, що відбулась у 

результаті. Обидві ці події значно вплинули на художню культуру, і, як 

результат, на ментальність українців. І, якщо першамала депресивний 

ефект, то друга носила стимулюючий характер для усієї нації. І якраз 

революція стала першою подією, за якою послідувало підняття 

національного українського духу. Звичайно, тут велику роль відіграла 

художня культура.  

Написана велика кількість книжок, що тим чи іншим чином 

торкаються проблеми українського патріотизму, нашої народності та 

нашого духовного збагачення. Подібні ідеї донесла до українського народу 

критична ситуація. Саме завдяки ній українська молодь почала задавати собі 

питання – хто я? Чи я українець? Під яким прапором я хочу прожити своє 

життя?  

Саме такі люди і стають об'єктом впливу художньої культури. 

У період переоцінки цінностей художня культура може радикально 

вплинути на людину, декларуючи певні цінності у тому чи іншому вигляді. 

У 2014 році для українців з'явився глобальний привід передивитися своє 

відношення до країни та самих себе. Статистика каже, що за весь період 

незалежності України 2014 рік став роком із найбільшим процентом 

українських патріотів. З‘явилося безліч пісень, книг, телевізійних передач, 

що закликають українців рідною мовою до любові до своєї держави. 

Відомий російський письменник, знайомий широкому колу під псевдонімом 

Борис Акунін, у своєму інтерв‘ю для Gordonua.com, описав свою поїздку до 

Лондона та візит на концерт «Океану Ельзи». У ньому він каже наступне: 

Года три назад я был в Украине... и написал что страннно, по-моему, 

получается... я не почувствовал, что такое Украина. Даже умные львовские 

профессора не смогли мне вывести формулу "украинскости". А сейчас эта 

формула есть – называется "национальное возрождение". И спасибо за это 

украинцы, вероятно, должны сказать Януковичу и Путину, потому что 

первый спровоцировал Майдан, а второй помог украинцам сплотиться и 

стать нацией. Висловлення думок іменитою людиною має колосальний 

вплив на свідомість людей, що визнають її авторитет. Таким чином відомі 

персонажі художної сфери України можуть вільно виражати свої думки, 

залучившись підтримкою прихильників.  

Підбиваючи підсумки, хотілося б сказати, що у сучасному світі немає 

сенсу заперечувати колосальний вплив художньої культури на сучасну 

молодь. Ту молодь, що ходить по вулицях із навушниками, в яких співаки 

виражають свої думки і почуття, ту молодь, що стабільно ходить у 

кінотеатр, де режисери доносять свої думки до аудиторіі, і ту саму, що читає 

старі книжки до пізньої ночі, чи до раннього ранку. Різні форми вияву 

соціальної активності молодого покоління є найефективнішим механізмом 

взаємодії нових поколінь із суспільством. У рамках молодіжного руху 

молода людина не лише проходить соціалізацію, здобуває необхідний 

досвід, але й самореалізовується. Молодіжний рух є середовищем, в якому 
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йде формування локальних молодіжних культур та стилів життя, що 

пізніше, зазнавши певних модифікацій, поширять свій вплив на культуру та 

спосіб життя суспільства в цілому. 

Отже, художня культура, батьки, і коло, в якому існує молода 

людина – ось три основних чинника – суб‘єкта, які справляють чи не 

вирішальний формуючий вплив та сучасну молодь. А отже, від дії цих 

чинників багато в чому залежить наше майбутнє. 
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КУЛЬТУРА ЛЮДИНИ ХХI СТ.: ПЕРЕОЦІНКА ЦІННОСТЕЙ 

Байталюк Т. П., Башкеєва О. М. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Процеси, що відбувалися в XX ст. і наразі у ХХI ст. на Заході, набули 

глобального характеру, безпосереднім чином торкнувшись усіх народів і 

цивілізацій. Філософи часто пишуть про XXI століття як про час тотальної 

переоцінки цінностей, пошуку нових шляхів цивілізаційного розвитку. 

Відомий вчений А. Тоффлер у збірнику «Цінності і майбутнє» писав: перед 

людством відкриті сьогодні багаті і різноманітні можливості подальшого 

розвитку, «але яке майбутнє воно вибере, буде залежати від цінностей, що 

визначать процес прийняття ним рішень».  

16-річна екологічна активістка Грета Тунберг нещодавно виступила в 

ООН з емоційною промовою. Вона передрікла світу екологічну катастрофу 

і заявила, що "люди страждають, вмирають, гинуть екосистеми, а ми 

знаходимося на межі масового знищення", але політики нічого не роблять 

для того, щоб змінити цю ситуацію на краще, а все, про що вони можуть 

думати, − це гроші і казки про вічне економічноме зростання. Розчарування 

сьогоденням і песимістичні прогнози майбутнього – характерні риси 

культурного життя нашого суспільства, особливо молоді. Сучасна людина 

збудувала навколо себе такий жорстокий світ. Ми не знаємо своєї історії, 

мови, ми згубили свою культуру, а національна ідея виступає засобом 

спекуляції. Ми викреслили зі свого життя все те, що робило нас людьми, 

справжніми відданими громадянами країни. Чи це нормально, коли 

старенькій людині в громадському транспорті не поступаються місцем? 

А скільки діток помирає кожен рік від хвороб, які виліковні, але просто в 

батьків немає коштів. Натомість у наших можновладців мільйонні статки. 

Чи гроші в нашому світі тільки на «нагальні» потреби? Ми майже щодня 

бачимо по телевізору аварії та катастрофи. А скільки насправді винних в 

цьому карається відповідно? Чому можна відкупитися від будь-якого 

заподіяного лиха? Мабуть в наш час і в нашій країні це вже перестало бути 

злочином. Ми живемо в країні, в якій страшно піти до лікарні і зробити 

звичайну прививку. Ми відчуваємо халатність лікарів, безвідповідальність 

вчителів і просто людську байдужість практично кожний день. 

Країни воюють за корисні копалини, територію за стратегією владик, 

а гинуть прості люди, які можливо були б щасливіші живучи в мирі на 

маленькому клаптику землі, але зі своїми близькими, а не зі смутком і горем. 

А підростаюче молоде покоління… Підлітки виховуються на фільмах про 

вбивства і порнографії, рекламі алкоголю та тютюну. Ми живемо в епоху, 

де наркотики, секс без розбіру стали «крутим» явищем. Не дивно, що потім 

виростають моральні виродки, які потім і вбивають, гвалутують… А саме 

страшне те, що вони вважають це нормальним явищем. Хоча чому 

дивуватися, якщо з дитинства нас програмують на це. Вам доводилося 

бачити, як незнайомій людині на вулиці стало зле? Що ви зробили? 

допомогли? чи пройшли повз, наче вас це не стосується? Хоча зараз скільки 

підстав і обманів на кожному кроці, що навіть маючи почуття 
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взаємодопомоги, людина може просто побоятися допомогти, щоб не 

втрапити в халепу. Хіба так повинно бути? Адже і нам може стати так само 

зле, і чи хтось тоді наважиться допомогти нам? Чому мами вбивають своїх 

немовлят, чому викидають їх на смітник? Чи ця маленька людинка не 

заслуговує право на життя? А діти, які живуть в сім’ях, котрі ведуть 

ганебний образ життя, котрі знущаються над своїми дітьми, хіба то життя? 

Невже з них можуть вирости нормальні, духовно повноцінні громадяни 

країни. 

Чи не здавалося вам, що пріоритети розставлено не на тому, що дійсно 

важливо, а на якихось химерних «глобальних» питаннях? Бо країна 

будується з маленьких крупинок – кожної людини по окремості і всіх 

вцілому як системи. Як ми можемо очікувати процвітання держави, якщо в 

нас початковий етап в занепаді. Це те саме, що будувати будинок без 

фундаменту! Ми не цінуємо працю інших людей. Нам так легко кинути 

папірець на підлогу, а не в урну, а комусь доводиться це все прибирати. 

Куди поділася повага до людини? В наш час чомусь вважається чим крутіша 

в тебе тачка і дорожчий годинник, тим ти кращий, тим більше тебе 

поважають в суспільстві. Мені здається, чи ми не там розставили 

пріоритети? Ми заблукали в цьому світі і вже навіть не намагаємося знайти 

вихід. Прагнемо ілюзій, живемо нічим… Йдучи по вулиці, я бачу купу – сіру 

масу людей, які кудись поспішають і так впевнено виконують свою роботу. 

А от якщо когось запитати для чого вони це роблять чи задоволені вони 

своїми діяннями, в кращому випадку вони просто не дадуть відповіді, а в 

гіршому – пошлють вас куди подалі чи скажуть, що все заради грошей. А що 

на ці гроші? Ми платимо за те, щоб народитися і за те, щоб померти. Мабуть 

скоро будемо платити і за те, щоб гідно прожити. Все вимірюється статками, 

соціальним статусом. Купити можна все: владу, славу, невинність, можна 

набити черево, облаштувати квартиру за останніми тенденціями, а душу 

хіба можна оснащити гармонією за гроші? Чи в сучасної людини вже немає 

душі?  

Стрімкий розвиток новітніх комп’ютерних технологій, науки, техніки 

набагато полегшив життя людини на Землі. Людство перегорнуло нову 

сторінку історії, де широкої популярності набувають матеріальні та технічні 

цінності, а такі речі, як мораль, віра, любов та мир відходять на задній план. 

Людину XXI століття ототожнюють з масовою комп’ютеризацією 

та   озброєнням, клонуванням, розвитком тероризму, матеріальним 

збагаченням, жадобою влади та війни.  

Як писав геніальний любомудр Г.С. Сковорода, людина народжується 

двічі – фізично й духовно. Біля духовної колиски стоїть духовний 

наставник – учитель, який стає дитині другим батьком, матір'ю, бо 

прищеплює їй високі моральні якості віри, надії, любові, глибокої поваги до 

рідної землі, свого роду, народу, держави. Духовне народження 

Г. С. Сковорода вважав істинним, оскільки людина осягає «божественне в 

собі», а зародки духовності людини існують в її серці від народження 

(«філософія серця»), але вони не одразу усвідомлюються, бо їм протистоять 
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могутні сили темної тілесності, все антисоціальне в людині. Г. С. Сковорода 

писав, якщо прикрашаєш та одягаєш тіло, то не забувай і серця. Є дві 

людини в людині одній та два батька – небесний і земний, і два світи – 

видимий і невидимий, первісний та тимчасовий, і дві натури – божественна 

й тілесна. Вищою метою духовного виховання слід вважати сприяння 

максимально ефективному духовному розвиткові особистості. Це, у свою 

чергу, формуватиме духовну культуру суспільства, яка об'єктивно 

виявляється через форми суспільної свідомості забезпечують саморозвиток 

духовного потенціалу особистості в цілісності та гармонійності. Про це 

знали античні мислителі у формулі: єдність, благо, істина, краса. 

Порятунок – у нас самих, у відродженні гармонії як з самим собою, так і з 

оточуючим світом, які здатні породити із хаосу нове гармонійне буття 

людини, зробити людину щасливою, здатною до життєтворчості. 
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Прилипа Д. В., Патерило О. Н. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Стремительное развитие информационно-коммуникативных 

технологий способствует широкому распространению понятия «виртуаль-

ная реальность». Реальность, обозначаемая этим понятием, стала важным 

фактором развития и частью современной культуры, существенно 

влияющей на все сферы человеческой жизнедеятельности. Виртуальная 

реальность изменяет процессы общения и социализации человека, влияет на 

его поведение в действительном мире. Технологии, создающие 

виртуальную реальность, погружают сознание пользователя в иллюзорный 

мир, воспринимаемый как подлинный. «Виртуальную реальность» можно 

охарактеризовать как комплекс чувств и эмоций, возникающих у человека в 

процессе взаимодействия с технически генерируемой информацией. 

Виртуальная реальность производится в процессе взаимодействия 

человека с техническими информационными системами. Виртуализация 

(как возникновение и существование виртуальной реальности) является 

процессом замещения действительной реальности ее иллюзорным образом, 

смоделированным современными техническими средствами. Время и 

пространство в виртуальной реальности обладают мифологическими 

чертами: обратимость времени, единство пространства, его однородность. 

Сопоставление характеристик мифа и виртуальной реальности 

обнаруживает их совпадение. Миф становится основным способом 

восприятия мира виртуальной реальности. Интерес к исследованию 

виртуальной реальности во многом диктуется еѐ возможным негативным 

влиянием на нашу повседневную жизнь. Можно заметить, что погружение 

в виртуальную реальность приводит к замкнутости человека в еѐ пределах, 

психологической зависимости и привыканию к ней (интернет зависимость), 

к стремлению заменить, насколько это возможно, физическую реальность 

на виртуальную. Так возникает проблема субъекта виртуальной реальности, 

которым является не реальный человек (во всем сложном многообразии 

характеристик), а его упрощенная информационная модель. Примером 

тому – образ человека в социальных сетях или онлайн играх. 

В коммуникационной среде интернет возникает новая социальная общность 

со своими субкультурными традициями и ценностями. Поскольку 

виртуальная реальность в настоящее время представлена по преимуществу 

наглядными образами и текстами, то можно говорить об осуществляемым 

ею чувственно-образном и нейролингвистическом виртуальном 

программировании субъекта. 

Задача, стоящая перед психологами, педагогами, философами и 

программистами стоит в создании такого содержания виртуальной 

реальности, которое могло бы вызывать у человека тип поведения, в 

котором заинтересовано общество. Это поведение должно реализовываться, 

помимо виртуальной реальности, в повседневности. Разработка такого типа 

образов и механизма воздействия – это переход от пассивного переживания 
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виртуальной реальности к самораскрытию себя не только в 

киберпространстве, но и в обычной реальности. 
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СЕКЦІЯ 2 

 

ЛЮДИНА В СВІТІ І СВІТ ЛЮДИНИ 
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ДІАЛОГ ЛЮДИНИ З НАДЛЮДИНОЮ МАЙБУТНЬОГО 

Сунко М. А., Башкеєва О. М. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Сьогодні на планеті Земля ми жівѐмо в епоху глобальних змін. Наші 

предки пережили зміни загальних магнітних полів, клімату, ресурсів, рівня 

океану. Вони обходилися без супутників, інтернету або комп'ютерних 

моделей, які могли б допомогти підготуватися до таких радикальних змін. 

Як ми зможемо застерегти майбутні покоління від небезпек і проблем 

сьогодення: атомної зброї, глобального потепління і похолодання? Адже 

сьогодні екологічні ємкості біосфери Землі опинилися в зоні ризику. В яких 

напрямках має розвиватися людство, як будуть організовуватися цивілізації, 

як взаємодіяти один з одним − найважливіше питання сьогоднішнього дня.  

Людству сьогодні належить вибирати стратегію майбутнього 

розвитку Homo sapiens. Людина майбутнього в історії філософської думки 

виражена в ідеї Надлюдини. Ця ідея втілювалася в численних міфах, 

легендах і переказах. Ідея надістоти втілена в образі Бога, напівбога, лицаря, 

витязя, богатиря, святого. У західній філософії ідея Надлюдини 

актуалізувалася в філософських роботах Ф.Ніцше. В його ідеї Надлюдини 

втілився бунт проти слабкості і недосконалості людини. Наразі поняття 

Надлюдина еволюціонувало і відійшло від ідеї свого творця. Всі герої, які 

виступають в сучасній західній масовій культурі в ролі Надлюдини, вибрали 

небезпеку: боротьбу з вогнем, вибухами, великими швидкостями і 

противниками (Супермен, Бетмен, Людина-Павук і т.д.).  

Homo futuricus (Людина майбутнього), або постлюдина, в західній 

філософській традиції − істота, яка активно змінює людську природу в 

результаті застосування передових технологій. Вона бореться зі старінням, 

стресостійка і, можливо, безсмертна. Модифікації постлюдини − робот 

(наноробот), андроїд (людиноподібний робот), кіборг (має ЦНС і мозок 

людини, велику кількість імплантів), ноосферна постлюдина (розумна 

структура з інтегрованих в єдину істоту людей, з чіпами для обміну 

емоціями, інтерфейсом мозку і т. д.). 

Надлюдина майбутнього в східній філософской традиції – абсолютно 

мудра. Не воля до влади і прагнення до руйнування, а природний хід речей − 

стратегія східного мудреця (даосизм, конфуціанство, буддизм, і т.д.). 

Людина тут − частина Всесвіту. Справжня природа людини розкривається в 

єднанні з природою, космосом. Надлюдина не користується зброєю, не 

шукає слави і популярності (мета західної Надлюдини − стати людиною 

публічною). 

На відміну від західної, східна Надлюдина досконала не тільки за 

формою, а й за змістом, − вона має фізичну, духовну і інтелектуальну 

досконалість. Знання, розум, досконалість природи − у неї неможливо 

відняти. Сучасні ЗМІ проповідують західну ідею Надлюдини (гроші, воля 

до влади, а не мудрість, спокій, любов і вдячність). Одним із сумних 

підсумків такої ідеї виступають екологічні проблеми, вседозволеність, 
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моральна деградація. Людству вибирати стратегію майбутньої Надлюдини. 

Вибір є завжди, вибір − передумова свободи. 

Хто стане першою Надлюдиною? Може, вона уже існує серед нас? 
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SOCRATES DID NOT CORRUPTED YOUTH, BUT TAUGHT 

Zayets O. M., Yarina A. V. 

SHEI Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro 

The classical Greek philosopher Socrates was one of the founders of 

dialectics as a method of asking questions to find the truth. Socrates taught that 

wisdom and the search for truth were the most important things of all, certainly 

more important than looking good or being physically fit or strong and athletic. 

He believed that a teacher, instead of listening to bore students with a barrage of 

words, should help them to discover their own hidden knowledge.  

Socrates didn’t write anything, he was close to people. He always wandered 

around the Athens and discussed philosophical problems with citizens and 

strangers. Socrates dedicated all his time to conversations and discussions on 

philosophy. He had a lot of pupils. Unlike sophists, Socrates did not take money 

for tuition. He was poor, money meant nothing to him. He thought that the best 

value in life is knowledge. But as he said, he did not have nor money, nor 

knowledge. His famous quote saying: I am the wisest man alive, for I know one 

thing, and that is that I know nothing. Socrates decided that he is wiser than others 

not because he is really wise, but because he knows, that his wisdom worth 

nothing against wisdom of God. Socrates insisted that man is not a piece of flesh, 

not only the body. There is more – the divine spark, the mind and the love of truth, 

kindness, humanity, love of beauty and goodness. Socrates was convinced that he 

was chosen by God to help people to understand more about themselves, to teach 

people that spiritual and intellectual enrichment meant more than richness.  

The one thing that put Socrates over the top of public opinion was the belief 

in gods of his own invention. In the minds of many people in Athens, Socrates 

was a source of irritation. People thought that he had gone too far, putting himself 

above the Greek gods, who, the Greek people believed, were very much a part of 

the people‘s daily lives. Some detractors decided to get over Socrates who had 

offended them in public. It was Meletus, Anytus, and Lycon, all of whom were 

prominent members of Athenian political society. They blamed Socrates with 

"corrupting the youth" and denying the existence and power of the state gods. 

These were serious charges but were not necessarily punishable by death. Socrates 

who had to die for the wisdom was not scared of death. One thing that he believed 

in the most, that his philosophizing helped him to get ready to relieve his immortal 

soul from his bodily shell.  

He was teaching the youth to think themselves looking for new divinities. 

The first main argument to support that thesis is that it is society's matter to 

educate the youth and Socrates argues that it is impossible for just one man to 

corrupt the youth. Socrates goes on to defend himself by alluding to a horse 

analogy. Socrates argues that trainers improve horses, all others who simply ride 

horses, injure or corrupt horses, therefore, those who corrupt horses are in smaller 

number than those who ride horses and we can conclude that people are corrupted 

by majority rather than a minority. It is more logical that the youth have been 

corrupted by a majority like the judges, senators, and the Athenians rather than 

one man, Socrates. Socrates only opened the eyes of the youth in order to teach 
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them not to be ignorant and take the beliefs of others as their own. Socrates 

encouraged the youth to seek their own faith and find their own gods, whether 

they are the Gods of the state or new divinities. Socrates aimed to educate the 

youth with the idea of individuality and thinking for themselves, but never tried 

to corrupt them. Socrates was found guilty of the fake crimes and was sentenced 

to death. Death may be the greatest of all human blessings‘ Socrates said. It would 

not have been difficult for Socrates to escape his punishment, but what would the 

escape prove? For Socrates, being executed was the only option available to him. 

Socrates was ready to die, he was preparing for this moment all his life. If Socrates 

had escaped, he would have gone against everything what he has taught us. 

It would had also denied everything that Socrates stood for in his life. Escaping 

punishment would had been an unjust and cowardly act for him. Disobeying the 

law would had set a bad example for his fellow citizens. In addition, it would had 

ruined his reputation for being just and following the laws of the government. 

Socrates spent this day with his students, he said to them that the death will turn 

out either to be a long sleep or, even better, the entry to a brand new form of life.  

Socrates's ability to accept his death with equanimity became a model for 

wisdom and courage on the verge of death. He lived his philosophy to the last 

moment, treating the unfortunate jailer with kindness as he brought forward the 

cup of deadly hemlock. After he drunk the poison he described what he felt, first 

feeling was coolness in his legs, then it comes upward from his feet to his chest, 

at this moment Socrates said his last words, which was a request to bring a rooster 

as a sacrifice to Asclepius. This sacrifice usually offered people to God of 

Medicine for their cure, Socrates also wanted to emphasize that the death of body 

is the healing of the soul. Socrates died peacefully.  

His beliefs and philosophy lived on after him and continue to inspire and 

fascinate people today.  

All men's souls are immortal, but the souls of the righteous (the teachers’ 

souls) are immortal and divine.  
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ПОНЯТТЯ «СЦЕНАРІЮ ЖИТТЯ» 

Пасічняк І. В., Какуріна І. І. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

 

«Культура є тим, у чому 

людське життя піднеслось над 

своїми біологічними обставинами і 

чим воно відрізняється від життя 

тварин»  

З. Фрейд 

 

Ми живемо в просторі культури. Культура – це сукупність усіх видів 

перетворювальної діяльності людини і суспільства, а також результатів цієї 

діяльності. У традиційному розумінні слово «культура» (від лат. «Culture») 

спочатку означало обробіток, обробку грунту. Надалі цей термін був 

перенесений римлянами на людину і став означати її виховання,освіту, 

тобто «обробіток людини»  

Обробка людини − процес, що включає в себе різноманітні складові. 

Однією з таких складових є навчання індивіда свідомо ставиться до вибору 

моделей свого майбутнього. Досліджуючи цей аспект життя індивіда, 

Е. Берн ввів поняття «життєвого сценарію». Сценарій – це розвертаючийся 

у певному соціокультурному контексті план дій особистості. Це 

індивідуальні сценарії, у відповідності з якими особистість організує хід 

свого життя. Уявлення людей про те, як би вони хотіли прожити своє життя., 

формується під впливом оточуючого соціального середовища. Існують 

деякі типові зразки культурних сценаріїв життя, яких люди дотримуються з 

дитинства. Так, наприклад, існують еталонні сценарії життя селянина, 

аристократа, вченого, бізнесмена і т.п. Важливе місце серед культурних 

сценаріїв займають сценарії діяльності. Першочергове значення у 

повсякденному житті людей мають сценарії, що визначають культуру 

мислення, спілкування, праці, навчання, гри, відпочинку.  

Доля кожної людини визначається в першу чергу для себе самих, його 

вмінням мислити і розумно ставитися до всього того, що відбувається в 

навколишньому світі. Кожна людина ще в дитинстві, найчастіше несвідомо, 

думає про своє майбутнє життя, як би прокручує в голові свої життєві 

сценарії. Повсякденна поведінка людини визначається його розумом, а своє 

майбутнє він може тільки планувати, наприклад, якою людиною буде його 

чоловік (дружина), скільки в їх сім'ї буде дітей і т.п. У житті, однак, може 

статися не так, як людина хоче, але головне в тому, що він дуже бажає, щоб 

його мрії здійснилися. Сценарій − це життєвий план, що постійно 

розгортається, який формується, як ми вже говорили, ще в ранньому 

дитинстві і в основному під впливом батьків. Цей психологічний імпульс з 

великою силою штовхає людину вперед, назустріч його долі, і дуже часто 

незалежно від його опору або вільного вибору.  
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Для мене життєвий сценарій – це доля, яка буде здійснюватися та 

будуватиметься протягом багатьох років життя. Кожна дитина з народження 

хоче в цьому світі стати людиною. Вона вибирає шлях до своєї мрії. 

Спочатку в її сценарії є перший етап – це садочок, пізнавання 

навколишнього світу. З ним другий – школа, формування особистості. 

Потім вона становиться вже дорослою людиною, яка має свої перспективи 

на майбутнє, обрання професії, яка буде сенсом життя. Так з кожним новим 

етапом, крок за кроком людина прокладає свою дорогу в цьому світі. 

Сценарій життя – це постійне вдосконалення, саморозвиток, долання 

життєвих перепон.  

Дедалі більше уваги ми надаємо не тільки нагромадженню 

матеріальних благ, а й насамперед формуванню таких рис характеру 

особистості, які б сприяли її активній участі у будівництві життя. Тобто, 

ми говоримо про світогляд людини, її знання, переконання, політичну і 

емоційну культуру. Вони по суті й становлять духовне багатство людини, а 

отже, і духовне багатство всього суспільства.  

І тут ми переконуємось, що поряд з формуванням наукового 

світогляду, високої свідомості й активної життєвої позиції, потрібно дбати і 

про формування таких потреб у людини, які б не ставали самоціллю, а були 

корисні і сім'ї, і суспільству, служили розвиткові й духовному збагаченню 

людини, а не перетворювали її у пасивного споживача. Щоб ці потреби, 

сформовані під впливом суспільства, спрямовували діяльність людини у 

русло добра.  

Я – це людина майбутнього. Щоб досягти цілі, треба бути впевненим, 

наполегливим, чітко знати, чого хочеш. Наприклад, коли я закінчила школу, 

то переді мною постало питання: «Ким бути, чим займатися у житті?». 

Обрання професії та вступ до університету є важливим етапом в житті 

кожної людини. Від цього залежить, чого ти можеш досягти, яку користь 

принесеш людям, рідним.  

Я обрала спеціальність фармацевта і, вважаю, що це правильний вибір 

до здійснення мети та цілі. Сценарій майбутнього – це найти перспективну 

роботу та зробити кращим життя для себе і родини, бути корисним 

суспільству. 
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ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ АДАПТИРОВАННОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА В СОЦИУМЕ В УСЛОВИЯХ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

(на примере развития культуры Украины) 

Трегубова И. М., Трегубов Д. Г. 

КП «Центр детского и юношеского творчества № 1 г. Харькова» Национальный 

университет гражданской защиты Украины 

Является ли интеллигентность необходимым условием адаптациии 

человека в обществе? Адаптирован ли интеллигентный человек условиям 

современной жизни? Можно ли воспитать интеллигентность посредством 

образования? Это – далеко не полный перечень вопросов, ответы на 

которые, на наш взгляд, необходимо дать в контексте изменений, 

происходящих мире. Во-первых, ответим на вопрос, кого мы называем 

интеллигентным человеком. Интеллигентный человек представляется нам 

интеллектуально развитым, с высоким уровнем образования. На 

постиндустриальной стадии развития общества развитие сферы услуг 

обгоняет развитие производства. Что не означает того факта, что 

образование в постиндустриальном обществе остаётся невостребованным. 

Несмотря на то, что сфера услуг, выходит на авансцену общественной 

жизни, высокий уровень образования продолжает играть значительную 

роль. [1]. Постиндустриальное общество требует от человека знаний, 

умения ориентироваться в потоке информации, внутреннего и внешнего 

динамизма, уравновешенности, коммуникабельности, профессионализма, 

компетентности. Их наличие определяет успешность человека в жизни. 

В адаптированном состоянии внутренние и внешние изменения 

вызывают у человека позитивную, продуктивную тревожность, 

направленную на сохранение состояний физического, духовного, 

социального, профессионального благополучия на основе физических, 

духовных, интеллектуальных, образовательных изменений в человеке. 

У человека существует подсознательное сопротивление внутренним 

изменениям. Развитой способности к адаптации присущи меньшие 

внутренние усилия, время и большая эффективность процесса адаптации за 

счет достаточного когнитивного ресурса и функционального избытка.  

Интеллигентный человек представляется интеллектуально развитым, 

с высоким уровнем образования и культуры. Сложился стереотип 

интеллигента, как человека, не адаптированного к жизни. Будто фигура 

интеллигента – в другой плоскости, чем общество в целом, и потому слабо 

влияет на его развитие. Это потому, что интеллигентный человек имеет 

другие потребности и ценностные ориентиры, чем основная масса людей. 

Массовая культура, возникает на противоположной стороне культурного 

развития общества. Возникает конфликт уровня развития общества с 

личными нуждами человека, адаптированность к общественным 

требованиям может быть и не достигнута. Образ интеллигента приобретает 

черты человека, не способного защитить свои интересы. Так не должно 

быть, и это не так.  
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Уровень культуры, как черта интеллигента, главной составной частью 

имеет не столько знание искусства, истории родного края и пр., сколько 

отношение к другому человеку. Наверное, именно это его главное отличие 

от аристократа (аристократ – не как класс, а как образ жизни). В тот же 

время аристократ может быть и интеллигентным человеком.  

Умение защитить свои интересы, соблюдая интересы других людей, 

является единственным оружием интеллигента, средством защиты 

личности, дорогой к адаптированности в обществе. Интеллигентность – 

средство скрытой борьбы человека за целостность личности при внешнем 

давлении. Ценности, присущие интеллигентности, в наше время теряют 

вес, − не потому, что изменилась система воспитания, а потому, что 

изменилось общество и динамика жизни. Происходит это не только в 

Украине, но везде, где развиваются капиталистические, рыночные 

отношения. 

Рыночные отношения влияют на эмоциональное и духовное 

состояние человека, его развитие. Жизнь в таком обществе ставит новые 

требования, и у человека возникают неуправляемые адаптационные 

изменения. Люди, прошедшие такие изменения, более успешны, но и более 

жесткие. Интеллигентность кажется лишней. Но жесткие люди создают 

вокруг себя такой же мир и получают такой монетой.  

Современное образование формирует компетенции, как 

составляющие компетентности. Это зауженный подход, для динамичных 

условий современного общества иногда окажется недостаточным. Из 

анализа условий, в которые попадает выпускник ВУЗа, с профессиональной, 

социальной, духовной точек зрения, выделим способности и склонности, 

которые необходимо развивать у человека: 

o Духовное здоровье, 

o Социальная грамотность,  

o Эмоциональная и психическая уравновешенность, 

o Творческие способности, 

o Общеобразовательная и профессиональная осведомленность, 

o Развитый интеллект, 

o Компьютерная компетентность, 

o Физическое здоровье, 

o Развитая коммуникабельность, 

o Техническая компетентность, 

o Сенсорная чувствительность.  

 

Согласно сказанному, выделим пути развития и результат воспитания 

способности человека к адаптации: 

o Эстетичное, гуманистическое, культурное воспитание. 

o Мужество, целеустремленность, толерантность, адекватность. 

o Знание социальных институтов. 

o Умение защищать собственные интересы.  

o Расслабление, медитация, концентрирование, созерцание. 
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o Способность отделять волю, мысли, эмоции, действия друг от 

друга. 

o Развитие творческих способностей.  

o Воспитание открытости познанию, наблюдательности. 

o Накопление объема знаний для профессионального 

соответствия. 

o Развитие умственных способностей. 

o Компьютерное образование. 

o Воспитание пластики, координации, силы. 

o Овладение основами самозащиты, здорового питания. 

o Коммуникативные тренинги. 

o Овладение навыками построения, знаниями функционирования 

техники. 

o Внимание к вторичному сенсорному восприятию: зрению, 

нюху, слуху, вкусу, интуиции.  

 

То есть, направления развития адаптивных способностей человека 

совпадают с характеристиками интеллигентного человека. Поэтому 

интеллигентность это черта, которую можно и нужно воспитывать, 

поскольку это повышает адаптивные способности человека и содействует 

культурному и интеллектуальному развитию общества. 

Интеллигентность украшает общество и делает его более гармонично 

построенным, она необходима для создания условий нормальной жизни в 

гармонично развитом обществе. 
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА КАК 

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Заец О. Н., Мынка В. Н. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Дніпро 

Человек всегда и везде играет роль. Мы познаем себя и друг друга в 

этих ролях. Маска представляет собой картину, которую мы создаем о себе, 

исполняемые нами роли тоже являются масками нашей истинной самости – 

той самости, которую мы желаем вмещать в себе. Таким образом, 

самоидентификация есть перформативным процессом. Это показали уже 

Дж. Кули и Ч. Гоффман.  

Становление Я как процесс осознания своего социального бытия во 

все большей его глубине и сложности осуществляется во взаимодействии, 

интеракции, с другими Я. Еще не зная смысла слов, присматриваясь к 

выражениям лица матери и ее интонации, младенец, усваивает мир, который 

с каждым днем становится для него все более осмысленным. Слова и жесты, 

улыбки и интонации, восклицания и тяжелые паузы в речи Другого – все это 

приобретает значение, когда индивид открывается миру, и открывает миру 

себя. Это открыл З. Фрейд и его последователи. Поведение взрослого 

ребенок интериоризирует, проверяет реакцию матери, отца, няни на те или 

иные попытки манипуляции ими. Подражая поначалу некоторым 

мимическим действиям взрослого, идентифицируясь с ним, в дальнейшем 

ребенок осознает все белее сложность символической реальности языка. 

Мать комментирует те или иные жесты и слова ребенка. В ответ ребенок 

усваивает оценки, конструируя собственное Я. Таким образом, в 

определенном пространстве и времени то или иное Я есть результат 

социального взаимодействия, при котором индивид приучился смотреть на 

себя глазами других людей.  

Человек имеет столько социальных «я», сколько существует лиц и 

групп, мнением которых о себе он озабочен и увлечен (причем это не всегда 

простая арифметическая сумма этих «я»). Решающая роль в социализации 

индивида отводится семье, друзьям, в которых складываются 

неформальные и доверительные отношения; и кумирам, которые 

формируют воображаемое в подсознании представление идеалов и желание 

развиваться, подражая им. Человеческое Я, открывающееся через реакции 

других, известно, как «зеркальное Я». Кули выделяет: «другие люди − это 

те зеркала, в которых формируется образ Я человека». Я включает: 

представление о том, «каким я кажусь другому человеку», представление о 

том, «как этот другой оценивает мой образ», вытекающее из этого 

специфическое «чувство» гордости или унижения («самоуважение»).  

В разные моменты жизни мы то «теплее», то «холоднее». Любовь – 

всегда идентификация в высшей степени. Ненависть – всегда отчуждение. 

Но человеку несвойственно жить в этих крайних состояниях. Ни один 

барометр не измерит степени человеческих идентификаций и обособлений. 

Это постоянно действующий механизм, работающий на бессознательном и 

сознательном уровнях. Такое обособление может функционировать в 
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зависимости от социальных ожиданий и вопреки им. В одних случаях этот 

механизм поднимает человека до вершин человечности, в других – опускает 

до самых темных глубин человеческой низости.  

Человек не может жить, когда вокруг нет других людей. Он не может 

жить в одиночестве, уникальность его невозможна в обособленности. 

Поэтому жизнь так тяжела. Ценности, заложенные в человеке, определяют 

его истинное я. Мое тело лишь сосуд для души. Обувь, одежда, комната – 

все это части того, что формирует мой образ. Я – образ, который помогает 

окружающим отличать меня от других. Образы лишь внешность, но не то, 

чем я являюсь на самом деле. Сознание объединяет их в одно целое. Я – то, 

что я представляю и думаю о себе.  

Если бы мир был пуст, как чистый лист, и в нем не было общества и 

ограничений, человек не смог бы составлять представление о себе и был бы 

пуст. Личность создает внутреннее сознание лишь во взаимодействии с 

окружающим миром. Без других людей человек не постигнет сам себя и 

просто исчезнет, сойдет с ума. Понимая различия между собой и 

окружающими, он укрепляет понимание себя.  

Индивид зависим от общества и не может без общения с другими 

людьми и их признания себя как личности. Человек всегда намного больше, 

чем он о себе знает. Человек не является тем, чем он есть на самом деле. 

Человек не есть Другой, хотя и отождествляется с ним. Настоящей 

проблемой для мышления представляется тождество «А=А», тем более если 

речь заходит о живых Я, подставляемых в указанную формулу вместо «А».  

Самоидентификация, именование себя есть базисная проблема 

микросоциологии, которая фокусируется на реальности бытия социального 

субъекта, представляет собой метаморфозы Я в динамике социальных, 

точнее, дискурсивных, пространств. Это показывает в своей монографии 

«Самоидентификация социального субъекта в дискурсивных 

пространствах» (2010 г.) профессор В. И. Палагута. 

Изучение феномена самоидентификации предполагает метод не 

отстраненного объяснения, исключающего проблематику субъекта, но 

метод понимания во всей сложности субъект-субъектной проблематики. 

Интеракция как пространство создания, формирования, роста и падения 

человека, понимаемого не как сущность, а как существование, как открытое 

к другому бытию бытие, в центре внимания современной социологии.  

Привычки и стереотипы, ценности и нормы, весь мир значений, в 

котором мы живем и который меняем своим активным участием в нем, – все 

это, по сути, для нас есть языковая реальность, в которой, существуем мы 

как существа говорящие. Парадигма современной социогуманитарной 

науки, заданная социологами-интеракционистами, З. Фройдом, 

социальными антропологами, предполагает необходимость анализа 

дискурсов, то есть того, как именно дано всякое «что» для нас. 
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«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ» ДЛЯ СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА – 3000 

(Ценности современной студенческой молодёжи) 

Мицюк А. В. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Трудно сказать, когда зародилась традиция закладывать в землю или 

в какие-то прочные сооружения, способные простоять века, посылки для 

потомков – коллекции документов и предметов, способные рассказать 

будущим поколениям о том «чем» и как жили их отцы и прадеды. 

Возможно, начало традиции положили древние египтяне. Общеизвестно, 

что они оставляли в гробницах фараонов предметы, необходимые для 

загробной жизни, высекали на саркофагах и стена древних склепов тексты 

религиозного и философского содержания. Первые цивилизации уступают 

Египту и Шумеру по древности, и по ассортименту «посылок в будущее». 

Но в большинстве из них существовала такая традиция. Эта традиция 

сохраняется и в настоящее время. Наши современники превзошли своих 

учителей. Одна из самых известных современных «капсул времени» 

заложена в Нью-Йорке в 1939 году во время проведения Всемирной 

выставки. А в здании мэрии города Джуно на Аляске в 1994 году заложили 

целую «комнату времени», вскрыть которую должны в 2094 году. Известно, 

что не один космический корабль доставил «капсулы времени» на ряд 

планет Солнечной системы и отправил такие послания с помощью 

автоматических зондов далеко за ее пределы.  

Традиция создания «капсул времени» с успехом прижилась и на 

нашей земле. Продолжая эту традицию, мне хотелось создать «капсулу 

времени» для «будущих коллег» и наполнить еѐ повествованием о тех 

ценностях, которые, на мой взгляд, являются неоспоримыми в среде 

студенчества.  

Обращение к новым поколениям первокурсников удхту: 

Дорогие первокурсники, окунувшись в поток новой студенческой 

жизни, спешу заверить вас, что он увлекателен, плодотворен и креативен. 

Университет, на мой взгляд, можно приравнять к начальной школе жизни. 

Успешным в этой школе является studiosus (лат.) – прилежно учащийся. 

И своѐ прилежание он должен обнаружить на сложном пути 

«самосозидания». Этот путь отличает многовекторность. Потому осваивать 

его следует, продвигаясь одновременно в ряде направлений.  

– Существует масса студенческих примет и пословиц. Уверена, что 

всем известен тот факт, что в первые годы студент работает на зачѐтку, а все 

остальные годы – зачѐтка на студента. Хочу посоветовать ходить на пары и 

появляться там как можно чаще, обнаруживая свои знания. Потому как 

знакомство с преподавателем на сессии – плохая примета. Помните: 

«Scientia potentia est (лат.) – знание – сила». 

– Студенческие годы – встреча с новыми однокурсниками и друзьями. 

Крепкая дружба – одна из важнейших ценностей студенческой 

молодежи. Именно во времена студенчества появляются настоящие, 

близкие и искренние друзья. Студенческая дружба хороша тем, что 
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сближение происходит между взрослыми людьми, у которых 

сформированы похожие взгляды на жизнь и имеются общие мотивы 

деятельности.  

– Многие студенты в качестве наиболее важной для них социальной 

ценности выделяют семью. Для них студенческие годы – это годы активного 

поиска своей второй половины. Даже аббревиатура ВУЗ в шутку 

расшифровывается как «Выйти Удачно Замуж». Поэтому, дорогие 

первокурсники, если у вас ещѐ нет любимого человека, самое время его 

найти.  

– От сессии до сессии живут студенты весело. А делают это они 

благодаря участию в различных мероприятиях, таких как студенческая 

весна, КВН, капустники, встречи с интересными людьми. Эта «внеучебная» 

активность – неотъемлемый атрибут студенческой жизни. Поэтому, как 

только вы придѐте в университет, будьте готовы, что вас начнут «вербовать» 

в различные клубы. Вы станете субъектом всевозможных смотров, 

конкурсов и викторин. Выбирайте кружки и развлечения по вкусу, 

участвуйте в концертах, в студсоветах, в комитетах. Отстаивайте честь 

университета. Ведь «лицо» заведения, где вы учитесь – это ваше лицо. 

От того, насколько активно ваше участие, зависит количество позитивных 

моментов вашей жизни. Полученный вами позитивный опыт созидания 

досуга обязательно повлияет на формирование вашего мироощущения, 

определит атмосферу вашей жизни.  

– Будьте готовы к тому, что педагоги начнут привлекать вас к 

различным научным конференциям. По мере того, как вы начнѐте понимать, 

как заниматься наукой, вам будут предлагать написать самостоятельные 

научные работы и защищать их перед студенческим научным обществом.  

Сделайте хорошую научную работу на вашу любимую тему. Быть 

может это станет началом вашей профессиональной карьеры.  

– Во время учѐбы в университете занимайтесь спортом. Уроки 

физкультуры – это само – собой. Кроме них в стенах ВУЗа постоянно 

проходят разные спортивные состязания. Футбол, гребля, баскетбол, 

гимнастика – вот только некоторые из видов спорта, которыми вы можете 

заниматься в стенах университета.  

– Уважаемые первокурсники, если у вас нет цели и плана, тогда ваша 

жизнь – череда случайностей, заставляющих вас топтаться на месте. 

Советую с самых первых дней выбрать для себя цель, наметить примерный 

план действий и с чувством крепкого «фундамента» учиться в ВУЗе.  
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СЧАСТЬЕ КАК СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

(Этический идеал А.Шопенгауэра) 

Нощенко Д. А., Какурина И. И. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Нет на земле человека, который бы не мечтал бы стать счастливым. 

Проблема счастья – одна из «вечных», волнующих человечество на 

протяжении тысячелетий. Она и сегодня остаѐтся актуальной. Мои 

сверстники, так или иначе, обращаются к размышлениям о смысле жизни. 

Для большинства из них этим смыслом выступает счастье. Молодые люди 

по-разному решают для себя, какое содержание следует вложить в понятие 

«счастье». Одни рассматривают счастье, как обретение интересной работы, 

поглощающей их без остатка. Другие отождествляют счастье с поисками 

«своей половины», созданием надѐжной семьи, воспитанием детей. Немало 

тех, для кого основа счастья – престиж, слава, материальный достаток.  

Словом, для того, что бы стать счастливым, надо ответить на вопрос: 

а что же это такое, счастье? Найдя, приемлемый для вас ответ, следует 

сделать следующий шаг – уяснить пути, которые приведут вас к 

вожделенной цели. У разных людей взгляды на средства обретения счастья 

различаются, так же как различны их представления о счастье. Некоторые 

считают, что счастье – результат жизненного везения, «дело случая», 

«подарок судьбы». Вместе с тем, есть немало людей, уверенных, что 

счастье – результат их собственной активности. Не случайно бытует 

поговорка «каждый сам кузнец своего счастья».  

Нет единодушия в решении вопроса о том, должен ли человек 

выступать «максималистом» в решении вопроса о счастье. Немало тех, кто 

готов довольствоваться малым, получая удовольствие от «крох жизни», 

обретение которых не требует напряжения, усилия воли. По определению 

В.Даля, например, счастье – «все желанное, все то, что покоит и доволит 

человека, по его убеждениям, вкусам и привычкам его». Противоположную 

точку зрения по этому вопросу имел А.Шопенгауэр. В работе «Афоризмы 

житейской мудрости» он писал о том, что счастье и наслаждение − мираж, 

который хорошо виден издали. Но всем известно, что мираж исчезает при 

приближении. То же происходит и со счастьем. Философ полагал, что 

реально существуют страдание и боль. Они дают о себе знать 

непосредственно. Они не нуждаются ни в какой иллюзии, ни в каком 

ожидании. Страдание – лучший учитель. Если обретѐнный в страдании 

опыт идѐт впрок, человек перестаѐт гоняться за наслаждением и счастьем. 

Он начинает думать о том, как бы по возможности оградить себя от боли и 

страданий. Вот тогда, по мнению А.Шопенгауэра, он узнаѐт лучшее, что 

можно ждать от жизни − беспечальное, спокойное, сносное существование. 

«Сносное существование», с точки зрения философа, должно ограничивать 

наши притязания. Оно – надежное средство, позволяющее человеку, с одной 

стороны, не быть очень несчастным. А, с другой стороны, «сносное 

существование» помогает человеку сформировать «реалистические» 

притязания относительно счастья.  
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А. Шопенгауэр советует остерегаться строить счастье своей жизни на 

«широком фундаменте». Предъявляя к жизни много требований; человек 

сталкивается с возможность большего числа неудач, которые не преминут 

случиться. Потому, опираясь на широкий фундамент, счастье рушится чаще 

и сокрушительней.  

Этические идеалы А.Шопенгауэра трудно принять, когда ты полон 

сил, надежд и оптимизма. Тем не менее, точка зрения философа, 

представляется интересной. Она заставляет осмысленно отнестись к 

вопросу о притязаниях, формирующихся у человека в период учѐбы, выбора 

профессии. Она позволяет взглянуть на проблему с новой неожиданной 

стороны. 
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ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЯ − ОДНА ИЗ ФОРМ НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА 

Заец О. Н., Писарькова В. Р. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Дніпро 

В современном мире мы столкнулись с феноменом «одиночества в 

толпе» – одиночества среди людей. Нарциссизм как фундаментальная 

душевная патология, о котором писал отец психоанализа, как никогда ранее 

очевидно проявляет себя в социальных интернет-сетях, твердят психологи. 

На наш взгляд, обвинения телекоммуникационных и компьютерных 

технологий в смерти человека преувеличены. Не знал человек самого себя 

ни в Античности, ни в Средние века, классическая наука характеризуется 

как бессубъектная; двадцатый век с его глобальными катастрофами − 

свидетельство кризиса гуманизма и обесчеловечивания мира. Феномен 

интернет-аддикции (зависимости) неоднократно описывавшийся 

зарубежными исследователями (К. Янг, Д. Гринфилд, К. Сурратт, 1998-

1999) − одно из явлений несвободы и безответственности, ничуть не удивил 

бы ни Сократа, ни Григория Сковороду, ни Николая Гоголя.  

В самом деле, повсеместность, массовость использования цифровых 

технологий, представляется угрожающей для всех и каждого, поскольку 

постоянная доступность гаджетов для отвлечения внимания от каких бы то 

ни было встреч с Реальным в невиртуальном, физическом мире. Поскольку 

принцип удовольствия работает непосредственно: отобъяснение 

непонятного − здесь и сейчас, зайди только в Google. В сети происходит 

зависание, завис-имость настолько сильная, что как социальная психология 

бьет тревогу, суть чрезвычайно сильная форма аддикции. Первое 

расстройство было описано в 1995 году доктором Иваном Голдбергом. 

Несмотря на то, что в цели Голдберга не входило включение этого 

расстройства в официальные психиатрические стандарты, предложенное им 

описание базируется на описании расстройств, связанных со 

злоупотреблением психоактивными веществами. Интернет-зависимость – 

это следствие эмоционально-психологических неврозов, угнетенного 

состояния личности, которое выражается уходом в виртуальный мир и 

нежелании искать пути улучшения отношения с собственным 

бессознательным, понимать отношения жизни и ее воображаемых образов, 

смыслов, рефлексировать. В Финляндии молодых людей призывного 

возраста не берут в армию, если они чрезмерно увлечены интернетом. Врачи 

утверждают, что такие люди не в состоянии обходиться без компьютеров и 

доступа в интернет в течение шести месяцев обязательной службы. 

По мнению врачей, если страдающие интернет-зависимостью лишатся 

возменно зависание, завис-имость настолько сильная, что как социальная 

психология бьет тревогу, суь чрезвычайно сильная форма аддикции. 

В реальной жизни мы играем свою определенную роль, которая 

накладывает отпечаток на внешний вид, общение, поведение. При 

виртуальном общении мы можем написать о себе любую информацию. 

Возраст, пол, сексуальную ориентацию, социальный статус выбираем мы 
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сами. Интернет общение помогает скромным и одиноким людям. Общение 

по интернету дает возможность познакомиться с разнообразными людьми, 

расширить круг общения, найти приятных собеседников. Общение более 

искреннее, поскольку человек при этом становится открытым, он не 

комплексует по поводу своей внешности, ума и прочих недостатков. Также 

мы сами можем скрыть наши собственные минусы. Наше воображение 

изредка не различает фантазии от реальности, для нашего сознания это одно 

и то же. Иллюзия завлекает.  

В реальной жизни люди наделяют несуществующими достоинствами 

людей, которых узнали не так давно. Но в реальной жизни мы можем 

находить некоторые нюансы поведения людей, которые характеризуют 

личность психологически определенным образом, и сделать выбор, 

общаться с ними или нет. Зависимость – это своего рода компенсация 

неудовлетворѐнного собственного положения в обществе и поиск 

альтернативной реальности, то есть, основная причина кроется в том, что 

некая часть населения утратила способность к самореализации в реальном 

обществе. Не служить в армии − тоже выбор. 

Наша реальность структурирована как фанатизм. Все, что мы видим, – 

на самом деле суть конструкции нашего ума, в какой-то степени 

релевантные действительности самой по себе (верим мы или не верим в ее 

существование). Мы конструируем мир в нашем сознании. Критерии того, 

что эта конструируемая реальность соответствует реальной реальности, как 

говорится, бог знает, мы – нет. Но мы знаем наверняка отличия модусов 

наших переживаний – реальности воображаемой, символической и 

реальной реальности. Ж. Лакан гениально это продемонстрировал. Обман 

повсеместен, но также повсеместны и проблески истины Бытия, подобно 

тому как это показано в фильме «Фотоувеличение» Антониони и 

«Сломанных цветах» Джармуша – видимость, выдающая себя за ложь или 

истина, предствляющая себя обманом. Мы в зоне риска бытия 

несуществующими всякий раз, когда задаемся вопросом о том, кто мы есть. 

Мы есть там, где нет нашего Эго. Там, где мы знаем себя, мы не существуем, 

говорил Лакан.  

В каком смысле жизнь в сети является не-реальной? кто-то живет в 

сети Реально, а вне сети – он "как бы" существует. Вне сети есть иные сети, 

от которых когда-то бегал философ Сковорода. Люди бегут от армии в 

интернет. Бог знает, какая аддикция хуже. Когда страна в состоянии войны, 

быть − значит принимать ответственность сидеть в социальных сетях или 

выходить из них в более мощные (возможно, реальные, если мы по-

настоящему верим в реальность государства Украина) сети. Вопрос «словил 

меня мир или не словил?» стоит задавать не только во время зависания в 

социальных сетях, но и сетях религий, школьной рутины, повсеместного 

бездумия, безответственного «как бы» существования. Социальные 

институты оцифрованы. Но не человек. По определению он суть свобода, 

субъект. 
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ЛИТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕСС В СОЦИАЛЬНИХ СЕТЯХ 

ИНТЕРНЕТА 

Чемадуров М. М., Патерило О. М. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Многие наши современники, прежде всего молодые, являются 

участниками различных «социальных сетей» в интернете (Живой журнал, 

Твиттер, Фейсбук).  

1. Интернет коммуникация до сих пор осуществляется в основном 

посредством текстовых сообщений, провоцируя, тем самым, у различных 

людей некоторые формы творческого самовыражения посредством 

написанного слова, текста. Участники социальных сетей по необходимости 

становятся в процессе своего виртуального общения как авторами своих 

текстов, так и читателями, критиками и редакторами чужих текстов. Таким 

образом, можно говорить о повседневном, бытовом литературном процессе, 

в который вовлечены даже те люди, кто в своих жизненных интересах 

весьма далѐк от литературы или проблем словесности. Именно эта 

виртуальная повседневность оказывает значительное влияние на реальный 

язык, мышление, в итоге – мировоззрение и способы его выражения у 

представителей интернет-сообщества. Сравнительный анализ текстов в 

таких социальнгых сетях как, например, Живой журнал и Фэйсбук, 

позволяет зафиксировать различия в языке и формах языкового 

самовыражения (шире – самосознания) которые отличают активных 

участников указанных интернет-сообществ, выявить определѐнные 

тенденции в развитии языка в различных социальных сетях.  

2. Во всех социальых сетях их участники имеют возможность 

создавать локальные сообщества по интересам, в том числе – по 

литературным. Устраивать тематические конкурсы, обсуждения и т.п. 

Литературные сообщества соцсетей интернета со второй половины первого 

десятилетия 21 века напрямую, а не только опосредованно стали частью 

современного «формального» литературного процесса. В упомянутых 

литературных интернет-сообществах происходит пока ещѐ довольно 

демократичный процесс приобщения к литературному творчеству массы 

самых разных, увлечѐнных словесностью, людей. Некоторые из которых 

даже становятся профессиональными литераторами, выходят из интернета 

в «бумажную» литературу. В интернете публикация своих произведений 

доступна любому пишущему также на специальных сайтах, таких как 

Самиздат или Либрусек. Особенность подобных сайтов в том, что они 

позволяют выкладывать часть произведения для внешней критики и 

помощи в редакции текста, ведь не каждый человек может написать 

грамотный текст, в то же время, его идеи могут быть использованы другими. 
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА 

Жигалова А. А., Чичков А. Г. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

В истории европейской мысли осознание бесприютности и 

одинокости человеческого существования возникло не сразу. Этот процесс 

углублялся от эпохи к эпохе, и с каждой ступенью одиночество становилось 

все холоднее и суровее. Известный современный культуролог М.Бубер 

различает в истории «эпохи обустроенности» и «эпохи бездомности». 

В эпоху обустроенности человек чувствует себя органичной частью 

космоса – как в обжитом доме. В эпоху бездомности мир уже не кажется 

гармонически упорядоченным целым, и человеку трудно найти себе 

«уютное место» в нем, – отсюда чувство неприкаянности и «сиротства». 

В XX в. одиночество как понятие и социальное явление становится все 

более актуальным, так как социально-экономические коллизии начала века 

актвизировали старые проблемы, а войны и переселение народов породили 

новые, в том числе и индивидуальные. В конце ХХ века порождается и 

одиночество виртуальное, результат компьютерных технологий. 

Современный человек, по мнению социологов, это в большей 

степени – человек играющий. Нынешнее время для молодых людей (и не 

только) – это время для игр. На современных гаджетах можно придумать 

любой мир и любую деятельность и жить там – будь-то со всеми, 

а фактически в одиночку. Некоторые могут сутками не выходить из этого 

играющего состояния. 

Есть ли выход из тупика одиночества? Реакциями на на новую 

ситуацию бездомности оказались индивидуализм и коллективизм. Первая 

реакция – чтобы спастись от отчаяния, поэтизирует одиночество. 

Индивидуалист понимает его как рок и пытается внушить себе любовь к 

этому состоянию. Важное место тема одиночества занимала в философии 

Б. Паскаля. Философ утверждал безусловную «прелесть уединения», 

которое позволяет задуматься о смысле жизни, оценить свои поступки. 

Так с точки зрения Паскаля одиночество можно рассматривать как 

эмоционально позитивное состояние, выступающее как ценный ресурс 

творческой деятельности и внутреннего диалога, что перекликается с 

ранними представлениями о позитивном одиночестве монахов, художников 

и философов. Позитивное отношение к проблеме одиночества 

прослеживается в трудах К.Г. Юнга, А. Маслоу, К. Мустакаса. Вторая 

реакция – коллективизм – состоит в том, что личность, спасаясь от 

одиночества, пытается раствориться в каком-нибудь большом групповом 

социальном образовании. Но это растворение само по себе не всегда дает 

единение личности с личностью.  

В своей двойственной природе одиночество отличается разным 

отношением, которое связано с неодинаковыми возможностями индивидов 

использовать его как ценный ресурс, как одно из фундаментальных условий 

личностного развития.  



Міжнародна інтернет-конференція студентів і молодих вчених 

– 52 – 

Что остается людям, которые не в состоянии постичь прелести 

одиночества, как способ саморазвития, и по их ощущениям оно является 

мучительным? Глобального решения данной проблемы нет, есть только 

общие советы, например, Вейс рекомендует «направить свою энергию на 

проекты, дружеские связи, позаботиться о круге общения». Если поставить 

перед собой значимые и выполнимые цели, участвовать в реализации целей 

ценных для других – смысл жизни придет сам собой, по мере выполнения 

задач и радости за их выполнение. И надо уметь радоваться успехам других, 

твоих близких и друзей. Еще одной возможностью преодоления 

одиночества остается религия, это и общество единомышленников, и так же 

религия – это есть выход и возможность связи с тем, кто тебя всегда поймет. 
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ФІЛОСОФІЯ ЯК ТЕРИТОРІЯ СПОКОЮ 

Машиністова І. Ю. 

НТУУ «Київський політехнічний інститут», Київ 

Особливою умовою повноцінного життя людини по Сковороді, є її 

«сродність» своїй справі. Це питання турбує переважно молодь, хоча 

переживання подібного роду не виключені у тих, хто не має довго тривалу 

професійну перспективу. Проте якщо розглядати таку «щасливу» 

можливість буття людини у зрізі «тут і тепер», постає справедливе питання: 

як реалізувати недосяжну й до цього ідеальну ситуацію в радикально 

руйнівному часі, що інституціалізується у формальному і неформальному 

полі? Мова вже не йде про роздуми над смислом існування, а про базові 

потреби суб’єкту, тобто роздуми над самим існуванням. Але ж саме у часи 

змін і нагромадження нелогічних розрізнених смислових і інформаційних 

конструкцій, які обумовлюють низку страхів, тривог, розгубленості, чи не 

єдиним полем стабільності і передбачуваності є наука і філософія.  

Чому, питання, не наука сама по собі, хоча вона несе в собі 

трансцендентність системного професійного мислення? Чому фунда-

ментальні знання, які необхідні неофітам інтелектуальної праці самі по собі 

не задовольняють потребу у гармонізації внутрішнього світу? На це питання 

відповіді хрестоматійні і опрацьовані поколіннями філософів. Але актуа-

лізація саме зв’язки цих двох феноменів духовного життя людини в час, 

коли, словами східної філософії «глибинне благо бути живим», на наш 

погляд є чи не єдиним шляхом до самоідентифікації особистості в умовах 

жорсткої конкуренції теоретичних вподобань і хитких меж коректності в 

суперечностях підходів до історичної пам’яті. Той більш двохтисячолітній 

шлях поступу науки і філософії, що складався у тому числі ціною багато 

чисельних жертв, страждань, падінь, забвінь, втрат має незаперечну вагу і 

велич, що хоча і робить наші миттєві з позиції історичного часу спроби 

самоактуалізуватися жалюгідними і мізерними, та надає силу і опору. Тим 

паче, мисляча людина не відсторонюється, так би мовити категорично, від 

дискурсу, спираючись у протилежному випадку на варіанти релігійних чи 

напіврелігійних ідиологем, але в «час Бога» за Шрі Ауробіндо, коли 

брахманам треба погодитися з порядком денним, що встановили кшатрії, 

саме філософія є прихистком, гаванню для розуму, а саме існування людини 

як людини.  

Теза Богачова А. [1] про внесення до переліку модерних і 

метафізичних диференціацій благ ще однієї позиції, а саме «блага 

цивілізації» набуває більш окреслених рис, коли серед непередбачуваних 

змін зовнішнього світу згоряє академічна бібліотека (ИНИОН), в полум’ї 

якої втрачаються сотні тисяч цінних артефактів на різних мовах. Це яскрава 

конкретика сутності простоти (доступність) благ для індивіда в 

протилежності її еволюційно-практичній складності. Реанімувати 

«простоту» практично неможливо. Поверхневий погляд виглядає 

парадоксально, що саму науку надійно захищає її складність і 

важкодоступність при наявності легкодоступності носіїв інформації.  
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Культурно-соціальна складова, яка набувається саме за допомогою 

філософії, унеможливлює перетворення науковця на деяку живу машину 

для виконання складних інтелектуальних завдань. Філософія – це також 

територія гуманізму. В дослідженнях Новікова Б. [2] розроблена 

категоріальна філософська характеристика поняття «творчість». На наш 

погляд завдяки реалізації цього подвоюючого життя людини «розвитку 

розвитку» забезпечує захист від різного роду «ідолів» Бекона.  

 

Література: 

1. Богачов А. Блага цивілізації. Філософська думка. Український 

науково-теоретичний часопис. 1. 2014.  

2. Новіков Б. Творчість як спосіб здійснення гуманізму.- Монографія.-

К.: НТУУ «КПІ», 1998. 
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«МОДЕЛЮВАННЯ» ЛЮДСТВА – РОЗВИТОК ЛЮДИНИ? 

Власенко К. М., Чичков А. Г. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

До середини ХІХ століття західний світ у своїх уявленнях про устрій 

Всесвіту спирався на Книгу Буття. Але відкриття еволюції у світі рослин, 

тваринному світі, суспільно-культурному бутті дало зовсім інше пояснення 

походження людини. Homo sapiens – дуже молода ланка у ланцюгу 

еволюції. Досягнення у галузі генетики та біотехнології, новітні медичні та 

комп’ютерні технології виявили нові, революційні можливості для впливу 

на природу людини та її розвиток. 

В останні роки знову набуває сили розвиток євгеніки – 

цілеспрямованого впливу на народжуваність за генетичним фактором за 

умов ускладнення та погіршення навколишнього середовища. 

Захоплюючою здається можливість вибору генів у майбутніх дітей, які на 

нашу думку є позитивними, відповідають за талант, емоційну 

врівноваженість, здоров’я. Але дещо забувають при цьому той факт, що 

більшість талановитих, обдарованих людей мали ті чи інші фізичні вади, 

генетичні захворюванні, а іноді навіть психічні розлади. Талант не є 

проявом якогось певного гена, частіше за все це унікальна комбінація генів, 

можливо навіть мутаційних змін у цих генах, які не успадковуються. 

Безперечним є і той факт, що соціально-культурні умови життя значною 

мірою впливають на розвиток таланту. Не слід забувати про наслідки 

негативної євгеніки – стерилізації людей, які мали певні генетичні вади. 

Ще в древній Спарті знищували слабких та хворих дітей.  

Відтак світоглядною, філософською основою євгеніки є ідея 

пріоритету загальних прав над особистими, індивідуальними. Євгеністи 

виходять з того, що соціальна користь важливіша, ніж індивідуальна 

свобода та особисті права людини. А такий напрямок розвитку суспільства 

безумовно є тупиковим, адже євгеніка складається з двох не пов’язаних 

внутрішньою логікою частин: науково-технічних інструментів (генетика, 

біометрія, еволюціонізм) та соціального проекту (ідея державного 

управління відтворенням населення). Не слід забувати, що людина – не 

тільки біологічний об’єкт, частина тваринного світу, а ще і культурний 

суб’єкт, продукт суспільства.  

В останні роки євгенічна проблематика знову набуває популярності у 

зв’язку з розвитком геномних досліджень, які переслідують ту ж мету, що і 

класична євгеніка, тобто вдосконалення людини.  

Тому людство повинно усвідомити можливі наслідки, вступаючи на 

шлях євгеніки у ХХІ столітті, та використати здобутки науково-технічного 

прогресу винятково на користь майбутнім поколінням.  

 

Література: 

1. Хен Ю.В. Евгенический проект: «pro» и «contra». – М., 2003. – 153 с.  
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ЛАТЕНТНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ САМОПОЗНАНИЯ 

Полуян С., Какурина И. И. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Есть ли у тебя внутренний собеседник? Так называется человек, к 

которому ты мысленно обращаешься. Он может отвечать или не отвечать на 

твои вопросы. Но всё равно в результате у тебя получается внутренний 

диалог или внутренний монолог. При этом совершенно необязательно, 

является этот внутренний собеседник реальным человеком, или же это 

выдуманный тобой персонаж.  

Активный внутренний диалог, как правило, ведут люди, имеющие 

многослойную, или многоуровневую структуру самосознания. 

Американский психиатр Дж. Бирс называет такого человека 

«множественной личностью» и даѐт ему следующую характеристику. 

По его мнению «множественные личности»:  

– это люди, с ненасытным любопытством относящиеся к себе и к 

жизни,  

– их отличает интеллектуальность, творческая одаренность,  

– они обладают хорошей мотивацией.  

Человек пользуется внутренним диалогом в условиях повышенного 

умственного напряжения – при решении различных задач, при мысленном 

планировании. Психологи выделяются три наиболее распространѐнных 

вида внутреннего диалога:  

– проговаривание – сохраняет структуру «внешней» речи, но без 

произнесения звуков. Типично для решения задач мыслительных в 

затрудненных условиях.  

– собственно речь внутренняя. Она становится диалогичной, когда 

выступает средством мышления, обретая в этом случае специфическую 

структуру, отличную от структуры «внешней» речи;  

– внутреннее программирование – формирование и закрепление 

замысла(программы). 

– внутренний диалог – одно из проявлений диалогической природы 

нашего мышления. 

О диалогической природе сознания философы писали, начиная с 

античности. Так, например, Платон полагал, что душа, размышляя, ничего 

иного не делает, кроме как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, 

утверждая и отрицая. ...»Мыслить – значит говорить с самим собой... значит 

внутренне (через репродуктивное воображение) слышать себя самого», − 

уже в Новейшее время писал И. Юнг. «Для доказательства необходимы два 

лица; мыслитель раздваивается при доказательстве», – полагал Л. Фейербах, 

один из представителей Классической немецкой философии.  

«Молчаливый» диалоги с собой – способ осуществления процесса 

самосознания. Условие такого диалога – разделение (диссоциация) 

самосознания субъекта на составные части. Диссоциация – творческий акт. 

Примеры творческой диссоциации мы можем наблюдать в обыденной 

жизни. Это сны, мечты, фантазии, примеряемые на себя роли, 
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выстраиваемые нами образы воображаемых товарищей по играм, проекция 

позитивных и негативных аспектов себя на других.  

Внутренний диалог – условие всякого творчества, в том числе 

художественного. Создавая свои творения, автор всегда ориентирован на 

внутреннего собеседника. Это отчѐтливо видно на примере литературы. 

В литературе читатель заявляет о себе не только тогда, когда произведение 

завершено и предложено ему. Он присутствует в сознании (или 

подсознании) писателя в самом акте творчества, влияя на его результат. 

Иногда мысль автора о читателе оформляется в виде художественного 

образа. Проблема диалогичности литературного творчества начала 

обсуждаться в литературоведении в 1920-е годы в работах А.И. Белецкого, 

В.Н. Волошинова. Эти учѐные ввели обиход понятие «воображаемый 

читатель» (слушатель). В их работах читатель «воображаемый» был 

противопоставлен читателю «реальному». Разработку этого вопроса 

продолжил выдающийся советский философ М. Бахтин. Он показал, что 

диалогическая природа отличает не только процесс построения и 

воплощения замысла художником. По мнению М. Бахтина убедительно 

диалогическая природа – характерная черта процесса всякого понимания.  

Диалогическая природа понимания воплощена в понятии 

«внутреннего» собеседника. Общение, как справедливо писал Антуан де 

Сент-Экзюпери, – самая большая роскошь в мире. К этой роскоши смело 

можно отнести «молчаливый» диалог. Он – условие успешной 

деятельности, как духовной, так и практической. 

Искусство внутреннего диалога возможно при наличии достойного 

«внутреннего» собеседника. Такой собеседник – результат работы над 

собой, предполагающей стремление разобраться в самом себе, выстроить на 

основе «самопознания» совершенный и гармоничный внутренний 

микрокосм. Поэтому знаменитое изречение Сократа «Познай самого себя» 

остаѐтся аксиомой, следование которой определяет горизонты наших 

возможностей. 
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ЛЮДИНА ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ ЖИТТЯ 

Скотарь Е., Башкеєва О. М. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Дослідження установок в ставленні людини до смерті може пролити 

світло на установки людей у ставленні до життя і основних його цінностецй. 

На думку деяких філософів (Ф. Арієс та ін.), ставлення до смерті служить 

еталоном, індикатором характеру цивілізації. У ставленні до смерті 

виявляються таємниці людської особистості. Так, початковий етап еволюції, 

висхідний до архаїчної стадії, і аж до закінчення епохи Середньовіччя, 

дослідники характеризують як «приручену смерть». Люди ставилися до 

смерті, як до буденного явища, яке не вселяло в них особливий страх. 

Людина була органічно включена в природу, і між мертвими і живими 

існувала гармонія. Тому «приручена смерть» була разом з тим смертю, яку 

приймають як природну неминучість. Тенденція до витіснення смерті з 

колективної свідомості, поступово наростаючи, досягла апогею в наш час, 

коли суспільство поводиться так, як ніби взагалі ніхто не вмирає. 

У найбільш індустріалізованих країнах Заходу смерть людини обставлена 

так, що вона стає справою одних тільки лікарів. Однак уже в епоху 

Відродження, і особливо в Новий час людина особливо драматично почала 

сприймати і переживати відхід з життя близької чи коханої істоти. 

Цю тенденцію пов'язують зі зміненим характером сім'ї, її емоційної роллю. 

Я назвала свою доповідь «Людина перед обличчямм життя», торкнувшись 

теми життя. Або смерті. Так страшно, коли дня народження немає, а день 

смерті − є. У нас у всіх адже є нень Народження? Наші мами дозволили йому 

бути! 

Зазвичай вважається, що в дискусіях про аборти між захисниками 

життя і захисниками вибору, принциповим є питання про те, коли 

починається життя, з якого моменту дитину в утробі можна вважати 

людиною. Захисники життя посилаються на наукові дані: життя 

починається в момент запліднення, коли з'являється організм з власною, 

відмінною від батьківської ДНК. Після імплантації і початку зростання, плід 

набуває незалежну від материнської кровоносну систему, його серце 

починає битися, тіло розвиватися. Ембріон стає незалежним, зовсім юним 

представником роду людського. Прихильники абортів, навпаки, 

наполягають, що плід всього лише «річ» всередині матки, тільки згодом він 

стане людиною, особистістю. Як би там не було, спостерігається нова 

тенденція. Всѐ більше прихильників абортів змінюють тактику і визнають, 

що ненароджена дитина − особистість. Хоча є сьогодні і інша точка зору. 

Дитина − витратний матеріал. Головне − бажання жінки перервати 

вагітність. Найбільше лякає не сама думка, а усвідомлення популярності цієї 

думки серед захисників абортів. Прихильники абортів публічно визнають, 

що аборт є вбивством. Подібна тенденція не унікальна для Америки, вона 

характерна і для Австралії, і для Англії, і інших країн. Невже наше 

суспільство зайшло настільки далеко, що готове змиритися з тим, що аборт 

вбиває дітей, але в цьому немає нічого поганого? Вести дискусії, в яких 
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вирішується питання: жити чи вмерти людині. Адже людина вже є. Вона 

жива. Насправді можна тільки вбити або кинути. А щѐ можна − нести 

відповідальність і мати нагороду у вигляді любові дитини. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ФУНКЦИЯХ ПУТЕШЕСТВИЯ 

Карташевский А., Какурина И. И. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Часто ли у вас появляется желание рвануть куда-нибудь? Сесть на, 

автобус, поезд, самолѐт и отправиться в далѐкое путешествие? Часто ли вы 

наполняетесь решимостью сойти с проторенной дороги повседневности и 

найти новые неизведанные тропы? Часто ли вас посещает искушение 

побывать в разных странах, увидеть красивые места, познакомится с 

новыми людьми? Всё это сегодня доступно! Купи билет и окажешься там, 

куда заведѐт тебя фантазия…За время действия безвизового режима общее 

количество путешествий украинцев в страны ЕС существенно возросло. 

Безвизовый режим— это режим взаимоотношений между странами, при 

котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда 

на их территорию. Он «расширил территорию» путешествий, сделал их 

доступней. 

Думаю, желание перемены мест присуще, если не каждому, то 

большинству. А вот вопрос – зачем нам это нужно? Чем для нас 

оборачивается радикальная перемена мест? Что мы выносим «возвращаясь» 

из чужой культуры? – ставит перед собой далеко не каждый. Перемена 

мест… Хорошо ли это… А может быть путешествие – вовсе не такое 

великое благо, каким его пытается представить современная мифология… 

Взаимосвязь культур и некоторые последствия такого взаимодействия – 

тема, которую я определила в качестве предмета размышлений в своей 

небольшой работе.  

Если обратиться к сухому языку учебников по туризму, то 

путешествие – это передвижение по определѐнной территории (акватории) 

с целью еѐ познания. Но, если заглянуть поглубже в «содержимое» слова, 

ставшего с детства привычным и обыденным, то мы отыщем для себя много 

нового и неожиданного. Задача данных тезисов – выявить многообразные 

грани смыслового поля термина «путешествие» через анализ функций, 

которые выполняет «шествие по пути» в жизни человека.  

Очевидно что, помещая пилигрима в необычное окружение, 

путешествие поощряет его к изменению внутреннего мира, приведению 

собственного неповторимого «я» в соответствие с реальностью, в которую 

он попадает. Поэтому важнейшей функцией, которую выполняет 

путешествие, является адаптивная функция (знакомство с иной 

повседневностью и адаптация картины мира человека к меняющейся 

реальности).  

Путешествие – это постоянный процесс самосовершенствования. 

В дороге, в преодолении препятствий вырабатывается и оттачивается воля, 

умение мыслить альтернативно, складывается способность гибко 

реагировать на любые ситуации.  

Путешествие напоминает движение в очень сложной системе 

координат. В этой системе присутствуют такие «измерения», как характер 

реальности, артефакты эпохи, механизмы традиций, задающие правила 

https://vk.com/id197479116
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взаимоотношений между людьми, в сообществе которых вы очутились по 

собственной воле. Попадая в то, или иное измерение этой сложной системы, 

мы знакомимся с новыми сценариями жизни, «примеряем» новые обличья, 

соответствующие времени, точке географического пространства; пробуем 

играть разные роли. Человек выступает, как сценарист и режиссѐр своего 

собственного фильма, в котором именно он играет главную роль. Такая 

природа путешествия делает его замечательным средством самопознания. 

Не случайно выдающийся французский писатель и философ Альбер Камю 

справедливо отмечал: «Путешествие, как самая великая наука и серьезная 

наука помогает нам вновь обрести себя».  

Альбер Камю отметил ещѐ одну интересную особенность 

путешествия. Он полагал, что люди путешествуют ради культуры. При этом 

мыслитель понимал под культурой «извлечение из-под спуда самого 

глубокого нашего чувства – чувства вечности». Нельзя не согласиться с 

таким замечанием. Ведь путешествия бывает разным. Одним интересно 

увидеть, как выглядит и чем живѐт мир «за их околицей». Другие, напротив, 

предпочитают, остаться дома и путешествовать по «тропам сознания», 

воссоздавая «дела давно минувших дней», обличья канувших в Лету времѐн, 

образ мыслей, взгляд на мир, исчезнувших с лица земли народов. Этот вид 

путешествия позволяет почувствовать истоки, основания ойкумены, 

исследовать «кирпичики», которые лежат в еѐ фундаменте. В данном случае 

путешествие выполняет не только познавательную, но и компенсаторную 

функцию. Оно позволяет человеку замещать реалии быстроменяющейся 

повседневности собственной жизни обращением к «памятникам», 

культуры, которые выступают воплощением устоявшихся и неизменных 

ценностей.  

В каждом конкретном случае форма путешествия и степень удаления 

человека от обыденности может быть различной. Но суть его всегда 

остаѐтся неизменной. Путешествие даѐт возможность по-новому увидеть и 

воспринять привычные грани обыденности: «…когда постранствуешь, 

воротишься домой – и дым отечества нам сладок и приятен» 

(А.С. Грибоедов «Горе от ума»).  

Путешествие – всегда обновление. С уверенностью можно говорить о 

том, что оно выполняет «эвристическую» функцию. Суть этой функции 

состоит в следующем. Для того, чтобы обыденный мир «проявился» в 

сознании человека, чтобы человек увидел себя в обыденном мире, 

а обыденный мир в себе, необходимо удалиться от обыденного мира, 

«разрушить» его и создать «альтернативную» реальность, пусть даже 

внешне похожую на обыденную. Понимая путешествие как изменение 

повседневности, мы можем отнести к его видам пребывание художника в 

мире, созданном при помощи его воображения.В настоящее время 

«средством номер один» стало путешествие в поле виртуальной реальности.  

Даже короткий анализ функций, которые выполняет путешествие в 

жизни человека, позволяет с уверенностью говорить о том, что оно является 

не просто перемещением человека по чужой территории с целью еѐ 
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познания. Путешествие – это перемещение (реальное или виртуальное) в 

чужое культурное пространство с целью познания Себя и мира 

повседневности Другого  
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СЕКЦІЯ 3 

 

УМОВИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ. НАЦІОНАЛЬНІ ЗВИЧАЇ, ЇХ ПЕРЕЛОМЛЕННЯ В 

СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНІ СИЛАМИ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ 

Бойко С. А., Какурина И. И. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Волонтер (від лат. «voluntarius» – воля, бажання, від англ. 

«voluntary» – добровільний, доброволець, йти добровільно) – це особа, яка 

за власним бажанням допомагає іншим.У багатьох словниках термін 

«волонтер» трактується як «особа, яка добровільно поступила на військову 

службу». Однак сьогодні, коли мова йде про волонтерство, військова 

служба майже ніколи не мається на увазі. Учасники цього руху намагаються 

надавати допомогу кожному, кому вона потрібна.  

1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у світі. 

Батьком Червоного Хреста є Анрі Дюран. Побачивши наслідки битви під 

Сольферіно, він зрозумів необхідність існування подібної організації, яка 

буде надавати першу медичну допомогу полоненим та пораненим. Саме 

Анрі Дюран сформулював головні моральні принципи, якими волонтерські 

організації всього світу керуються і нині.  

Волонтерство є невід‘ємною частиною сучасного суспільства. 

Волонтери займаються різними важливими соціальними проблемами: від 

прибирання парків і до підтримки притулків для тварин. Без участі 

волонтерів у створенні теперішнього світу важко уявити сьогодення. 

Це безкорисні люди, які готові працювати за ідею, віддаючи навколишнім 

свій час, добро, турботу і тепло.  

У своїй статті я хочу звернути увагу на такий напрямок волонтерства, 

як реставрація історичних пам‘яток та архітектурних споруд, який на даний 

момент майже не розвинений у нашій державі. В Україні є багато 

організацій, які займаються прибиранням парків та вулиць, збором коштів 

на лікування важкохворих людей та підтримку притулків для тварин. Але 

мало хто розуміє важливість реставрації та підтримки в належному стані 

архітектурних пам‘яток.  

Історія – це минуле наших пращурів. Мистецтво – це душа народу. 

Прогулюючись вулицями Дніпра і розглядаючи місцеву архітектуру, можна 

побачити, що дуже багато старовинних будинків знаходяться в аварійному 

стані. Якщо ми зараз не почнемо піклуватися про збереження архітектурних 

пам‘яток, то хто зробить це замість нас? Адже з кожним роком стає все 

важче і важче ремонтувати зруйновані будинки. Може настати час, коли 

цим займатися буде вже надто пізно.  

Першим реставраційним волонтерським проектом можна 

вважатиспільну роботу німецької та французької молоді з відбудови 

зруйнованих Першою світовою війною ферм. На даний час в багатьох 

країнах світу: від Бельгії і до Марокко, діють найрізноманітніші 

волонтерські програми, які направлені на реставрацію будівель. 

Не потрібно так далеко йти, щоб знайти яскраві приклади такого 

волонтерського руху. Білорус Іван Печинський народився і виріс в 
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невеликому містечку Любче, яке знаходиться в 170 кілометрах від Мінська. 

Чоловік довгий час спостерігав за тим, як влада закривала очі на руйнування 

Любчинського замку, який є головною пам‘яткою в цьому містечку. 

Він вирішив зупинити час для Любчинського замку і не дати зникнути 

назовсім. Уже більше 12 років чоловік реставрує споруду. Все починалось 

із власних сил та коштів, але зараз його добру справу фінансує білоруський 

банк, а сотні волонтерів приїжджають в Любче для допомоги. За цей час 

люди, які працювали над реставрацією цього замку, добилися 

приголомшливих результатів.  

Що нам заважає зберегти свою історію? Відсутність фінансування зі 

сторони держави, власна лінь чи байдужість? Адже дніпровці можуть взяти 

приклад жителя сусідньої країни і залишити нащадкам велику й багату 

спадщину української архітектури.  

Для вирішення цієї проблеми доведеться докласти багато зусиль. 

Спочатку потрібно обрати конкретні архітектурні об‘єкти, які потребують 

реставрації найбільше. Далі поширити інформацію про збір коштів на 

матеріали та інструменти, а також активно зацікавлювати людей до участі у 

таких проектах. Створити сайт і сторінки в соціальних мережах, на яких 

будуть публікуватися деталі щодо новин, потреб і звіти про виконану 

волонтерами роботу.  

Щоб забезпечити прозорість усіх грошових операцій і відсутність 

корупції, на сайті організації будуть створені списки усіх людей, котрі 

вносили гроші. Таким чином кожен зможе перевірити наявність свого імені 

в списку і переконатися, що перераховані гроші нікуди не «зникли». В кінці 

списку будуть підсумовані всі внески і підрахована загальна сума. Також на 

сайті можна ознайомитися з чеками про витрати. Довіра – одна із 

найважливіших речей уволонтерстві. Саме тому потрібно забезпечити 

прозорість в усіх фінансових справах. Таку діяльність буде організувати 

нелегко, але ж і у Івана Печинського, про якого я згадувала раніше, такожне 

відразу все виходило.  

Час стирає в порох все. З кожним роком все важче і важче 

ремонтувати старі будівлі. Якщо не зайнятися цією проблемою зараз, то 

через кілька років для деяких архітектурних пам‘яток вже буде надто пізно. 

І наступні покоління зможуть побачити видатну й прекрасну архітектуру 

України лише з фотокарток. 
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ЭТНОСТИЛЬ В МОЛОДЁЖНОЙ МОДЕ 

Белякова М., Какурина И. И. 

ГВНЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Известно, что современный этап в развитии цивилизации называют 

«глобальным». Действительно, процессы, связанные с глобализацией, стали 

неотъемлемой чертой человеческой жизни. Самое очевидное проявление 

этого процесса – «конвергенция» культур. Большинство стран земного шара 

обмениваются туристами и специалистами, информацией и ресурсами. 

Совсем недавно каналы связи и взаимообмена были ограничены. Но сегодня 

мир стал открытым. Изменила ли открытость нашу жизнь? А если да, можно 

ли сказать, что мир изменился к лучшему? Если ответ на первый, из 

поставленных вопросов, очевиден: конечно, да. Глобализация изменила и 

продолжает менять мир! Что же касается второго вопроса: являются ли 

происходящие изменения благом для человека, то ответ на него не имеет 

столь очевидного ответа.  

Побывав в других, более обеспеченных и, в этой связи, 

благополучных странах, мы, в качестве «сувенира», берѐм с собой частичку 

их процветания. Так, например, возвращаясь из Германии, мне хотелось 

привести в подарок близким тѐплые приветствия горожан, милые, 

ухоженные улочки, строгие парады, уютные магазинчики, полные 

очаровательных вещиц. Желая стать частичкой цивилизованного, 

технически «продвинутого» мира, мы вносим в свою жизнь символы 

отсутствующего у нас технического прогресса, атрибуты несуществующего 

процветания. И это понятно. Но совсем, на мой взгляд, непонятно рвение, 

с которым мы зачастую копируем чужой образ жизни, чужие привычки, 

Чужую стилистику, чужие праздники. Объяснить это можно верой, в то, что, 

заимствуя, стереотипы поведения «красивой жизни», мы пытаемся 

уверовать в то, что и наш мир станет «слаще», если мы слепо скопируем 

чужой обычай.. Но верится в это с трудом. 

Исповедуя «нас возвышающий обман», мы ни на шаг не 

приближаемся к изобилию и благополучию. При этом, непрерывно 

повторяя постулат о значении национальной культуры в официальной 

пропаганде, в обыденной жизни зачастую игнорируем истоки, образцы 

своей культуры, предпочитая их модным нововведениям. Вольно, или 

невольно, вовлекаясь в единый круговорот экономической, политической 

жизни, унифицируется сфера культуры каждого из государств – участников 

процесса глобализации.  

В условиях стирания индивидуальных различий в образе жизни 

различных народов, очень важно беречь самобытность национальной 

культуры. Это касается и традиций одежды. Мода − верный индикатор 

особенностей того или иного общества. Она способна многое рассказать о 

человеке: какого он «роду-племени», каков его образа мыслей , род его 

занятий, профессий. Наконец, в разных частях света, в разных странах 

развитие общества имело свои специфические особенности, и все они − 

климатические, социальные, национальные и эстетические − ярко 
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выражены в многообразии костюмов. Каждая эпоха создает свой 

эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через 

конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, 

грим. Во все периоды существования сословного общества костюм был 

средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий 

одного сословия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче 

традиция, тем разнообразнее одеяния. 

Мода, тесно связано со способностью человека подражать. Именно на 

этот момент обращал внимание французский социолог Габриэль Тард еще 

сто лет назад. Подражание чему-то новому, тому, что привлекает внимание 

и кажется показателем успешности или причастности к более высоким 

сферам общества − это мода. Следование моде рассматривается людьми как 

социальный маркер, показатель того, что этот человек находится на 

переднем крае развития, что он устремлен вперед, что он не скучный и 

заплесневевший пень. 

Модная одежда свидетельствует о целом ряде черт человека, таких как 

значимость эстетической составляющей в его жизни, стремления 

«обнаружить, либо «сымитировать» определённый социальный статус. 

Наиважнейшая функция молодёжной моды − выступать в качестве способа 

самоутверждения, индивидуализации и закрепления своего места в группе. 

Выполняя её, мода опирается на методы и средства влияния, которые 

выработались в современном обществе. Они, на мой взгляд, носят 

наднациональный характер. К ним относятся: подражание молодежным 

кумирам, ориентация на ободрение внешности окружающими, соответствие 

имиджа стандартам, утверждаемым средствами массовой информации 

(молодёжными изданиями, телепередачами, журналами мод). 

Отношение молодого человека к моде неоднозначно. С одной 

стороны, он следует ей, чтобы не быть изолированным от окружения, но, с 

другой, противостоит, стремясь сохранить индивидуальность. Для 

выражения независимости, в рамках избранной тенденции используется 

целый арсенал средств. Например, одежда «хэндмэйк», «этностиль». 

Во все времена национальная одежда, лежащая в основе «этностиля», 

являлась символом страны, элементом народной, традиции в культуре. 

Традиционный украинский наряд имеет свои отличия: яркость, простота 

форм, разнообразие декора, насыщенный колорит; стройность силуэта. 

В различных регионах Украины национальные костюмы отличаются кроем, 

орнаментом. Однако все они имеют общие черты. 

Женские наряды узнаваемы по прямому лаконичному силуэту. 

В основе женского костюма использовалась рубашка «кошуля». Она 

длиннее, нежели мужские варианты, и состоит из двух частей. Для 

праздников женщины надевали особую рубашку «додильня», в оформлении 

которой использовалась ручная вышивка. Использовались яркие и 

нарядные пояса «кушаки». Элементом женского наряда была одежда, 

покрывающая заднюю часть тела и закрепляющаяся она на талии − 

«понева». Украинские женщины носили три разновидности юбок. Одной из 
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разновидностей является наряд, оформленный крупной клеткой «плахта». 

Девушки любили дополнять свой образ венками из живых или 

искусственных цветов. 

Наряды для мужчин отличались удобством и практичностью, и 

позволяли свободно выполнять любую повседневную работу. В основу 

костюма входила простая рубаха с отложным воротником. Для её 

изготовления использовалось домотканое полотно. Рубаху носили под 

шаровары, закрепленные очкуром. Главное дополнение мужского 

костюма − головные уборы: цилиндры, конусы, полукруглые шапки. 

Самым распространённым элементом, который перешёл из одежды 

прошлого в настоящее, стала вышивка. Традиционно вышивкой украшались 

воротник, рукава и подол мужской и женской одежды. Узоры имели 

магическое значение, служили оберегом. Совершенствуя на протяжении 

столетий мастерство вышивки, народный опыт сохранил наиболее 

типичные, живописные, отмеченные высоким художественным вкусом 

образцы орнамента, расцветок, вышивальных техник. 

Вышивки и декоративные элементы в народной одежде имеют 

символическое значение. Так, например, каждый цвет является символом 

определенных чувств, обозначает те явления окружающего мира, которые 

имели особое значение для наших предков. Черный цвет − знак земли-

кормилицы, красный − символ радости, любви и страсти. Белый цвет 

применяется для создания мережек. Он всегда обозначал святость и чистоту. 

В украинской культуре белый имел особую ценность. Неслучайно светлое 

серебро использовалось для создания обручальных колец. Довольно часто в 

оформлении украинских нарядов применялся синий цвет. Известно, что 

такой оттенок является символом свободы и очищения. Он всегда 

напоминает о душевном спокойствии. Зеленый цвет обозначал весну, 

ассоциирующуюся со свежестью и растениями, которые распускаются под 

теплыми солнечными лучами. Поэтому зелёный цвет и по сей день 

считается атрибутом молодости. Желтый цвет, являющийся символом звезд 

и месяца, в культуре украинцев означает разлуку. 

Стилизованные украинские костюмы пользуются сегодня особой 

популярностью. Многие украинские дизайнеры работают с уникальными 

национальными мотивами, переосмысливая их в своих коллекциях. Все 

элементы моды прошлого находят свой отклик в современной одежде, 

которая создаётся на основе украинского традиционного костюма. 

Этностиль «по-украински» оказал и продолжает оказывать влияние на 

развитие индустрии молодежной моды не только у нас в стране, но и за 

рубежом. 
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КОСМИЧЕСКАЯ СЛАВА УКРАИНЫ 

Виноградова В. B. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Днепр– космическая столица Украины. А район «Южмаша», улиц 

Титова и Рабочей – «космические ворота» Днепра. Не случайно в нашем 

городе существует особая группа символов, связанных с памятью о славе 

города, как центра ракетостроения. Это – памятник конструктору в области 

ракетно-космической техники, академику Михаилу Кузьмичу Янгелю. 

Это – бронзовый бюст Александру Максимовичу Макарову, установленный 

еще в 1981 г. при жизни легендарного патриарха отечественного 

ракетостроения. Важный символ Днепра «космического» – памятный знак 

«Днепропетровщина – космическая эпоха Украины», открытый в 2003 г. на 

Космической площади. 

В нашем городе есть даже космодром, вернее, его копия, построенная 

для отработки технологий, которые использовались при возведении 

настоящего подобного объекта в Бразилии. А в 2013 г. появился уникальный 

музей – Парк Ракет. 

Но главным символом Днепра-космического, конечно же, является 

Южный машиностроительный завод и конструкторское бюро «Южное», 

специализирующиеся на разработке и производстве ракет.  

Южный машиностроительный завод (строился с 1944 года как 

Днепропетровский автомобильный завод, перепрофилирован в 1951 году) 

на протяжении полувека был местом, где «ковался» ракетно-космический 

щит Советского Союза. Из 24 стратегических ракетных комплексов, 

находившихся в свое время на вооружении в СССР, 16 – продукты 

днепропетровских ракетостроителей. Самые известные – ракетные 

комплексы SS-18 («Сатана») и SS-24 («Скальпель») – не имеют аналогов в 

мире.  

Начиная с 50-х годов XX века, в Днепропетровске было создано 

четыре генерации ракетных комплексов стратегического назначения, около 

400 космических аппаратов семьдесят различных модификаций, 

космические ракеты-носители семейств: "Циклон", "Космос", "Зенит". 

К середине 60-х годов практически на всех ракетных комплексах, которые 

находились на боевом дежурстве, можно было ставить клеймо «Сделано на 

Южмаше».  

За 70 лет на предприятии создано четыре поколения ракет-носителей 

(РН) и несколько типов космических аппаратов (КА, спутники). 

В настоящее время создается пятое поколение РН и новое поколение КА. 

В осуществление известного всему миру международного проекта 

"Морской старт" Южмаш изготовил двухступенчатую экологически чистую 

ракету-носитель под названием "Зенит". По программе этого проекта 

произведено более двух десятков пусков РН с Тихого Океана со специально 

разработанной плавучей платформы, выведших на околоземную орбиту 

несколько десятков спутников разных стран. С целью запуска таких РН с 
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космодрома "Байконур" создано совместное предприятие "Наземный 

старт".  

Значительную роль сыграл Южмаш в процессе формирования 

внешнего облика, социальной структуры города. Даже название улиц 

Днепропетровска отражают значение завода-гиганта в истории города. Это 

проспект Гагарина, Космическая площадь, переулок Звѐздный. 

Южмаш до настоящего времени – один из самых узнаваемых 

объектов, вызывающих эмоциональное отношение и окружающих город 

особым ореолом. Завод внѐс свой вклад в благоустройство и оформление 

Днепра. Не все знают, что этом заводе сделаны многие городские 

памятники. Это хорошо известные мемориалы пролетарскому писателю 

А.М. Горькому, прославленному летчику Валерию Чкалову и, конечно же, 

своему самому знаменитому директору Александру Макарову, который 

навечно прописался на территории предприятия недалеко от проходной.  

В советский период в 60-е годы южмашевцами была отлита женская 

фигура с факелом и пальмовой ветвью, венчающая один из главных 

символов Днепра – монумент Вечной Славы на набережной. 

В 2008 году ко дню города (12 сентября) в Днепре был открыт 

памятник нобелевским лауреатам (Планета Альфреда Нобеля). По замыслу 

его автора – известного скульптора и гравера Евгения Грошева, им стало 

колесо – одно из самых знаменательных изобретений человечества. 

На колесе была поставлена спираль, символизирующая беспрерывную 

эволюцию, и рука, держащая трехметровый земной шар. Сначала 

планировалось все это сделать из металла от утилизированных 

стратегических ракет, которые были когда-то изготовлены 

днепропетровскими ракетостроителями, но обошлись обычным сырьем. 

На шаре укреплены медали с выгравированными изображениями 

700 ученых, удостоенных премии имени знаменитого Альфреда Нобеля.  

Воспитанниками Южмаша стали лучшие представители научно-

технической интеллигенция Днепра. Так, например, С.Н. Конюхов – 

Генеральный конструктор ГКБ "Южное", академик НАН Украины, Герой 

Украины, заведующий кафедры проектирования летательных аппаратов 

Национального аэрокосмического университета им. Жуковского. 
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СИМВОЛІКА КВІТОК І РОСЛИН УКРАЇНИ 

Вороніна О., Какуріна І. І. 

УДХТУ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

З давніх часів людина живе у світі символів. Їх формування відбулось 

одночасно з розвитком суспільства. Багато символів, які зародились у 

давнину назавжди ввійшли в історію. Наші пращури обожнювали кожне 

стебельце. За віруваннями, обрядові традиції, пов'язані з рослинним світом, 

мали забезпечити здоров'я, добробут сім'ї, плодючість землі та щастя. 

Символами України стали калина, тополя, верба, мак, вишня, жито.  

Багато чарівних віршів та пісень створено про чорнобривці, волошки, 

барвінок, хміль. Хміль є яскравим символом життєлюбства, спритності, 

сили, що оспівувалися в українських народних піснях. Та найчастіше 

українці згадуються дві рослини: вербу та калину.  

Древні слов'яни вважали вербу священним деревом, що втілює 

Сонця – Ярему. «Без верби і калини – нема України», – говориться в 

народній приказці. У нас її росте близько 30 видів. Говорять: «Де вода, там 

і верба». Верба своїми коренями скріплює береги, очищає воду. Коли 

копали криницю, то кидали шматок вербової колоди для очищення води. 

У відро з водою клали вербову дощечку, а на неї ставили кухлик для пиття 

води. З давніх-давен на Україні вербу вважали святом деревом. Перед 

Великоднем шостий тиждень посту називався «Вербним». На Вербному 

тижні, у неділю, святили вербу. Освячені її гілочки служили оберегами 

полів від граду, під час грози їх викидали на двір, щоб, як казали, «град 

припинився», обкурювали хату від хвороб, клали у купіль немовляти.  

Калина– це символ вогню, сонця, неперервності життя, дівочої 

чистоти й краси, вічної любові, кохання, вірності, гармонії життя, 

материнства, плодючості. Калина- символ нескореності та стійкості, 

українського козацтва, потягу до своїх традицій, звичаїв. Раніше калину 

висаджували в кожній садибі. Нею прикрашали найсвятіше – молоду, 

весільний коровай, оселю. Проводжали у вирій, на вічний спочинок теж із 

калиною. Вона стала народним символом завдякибагатьом чинникам – 

кольором цвіту, плодів, формою, лікувальними властивостями, світоглядом, 

традиціями наших предків.  

Етимологія слова «калина» пов'язана з поняттям вогню, води – 

першоелементами земного життя. Суцвіття білих віночків нагадувало 

сонце, а білий колір був сакральним. Насінини калини за формою дуже 

схожі на червоне серце. В Україні колись святим було материнське 

побажання: «Будь, доню, і ти червоною та здоровою калиною, незайманою 

та чистою до вінця!». Одним із найважливіших символічних значень калини 

було «чиста дівоча врода». Символізувала вона і вірне, довічне кохання. 

Ламати калину означало виходити заміж, любити. Калина – символ 

розквіту, зміст – життя, що з‘єднує два береги, молодість і старість, 

народження і смерть.  

Сумну символіку мала калина на хвилину вічної розлуки з дорогою 

людиною. Її часто висаджували на могилах неодружених дівчат та хлопців. 
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Цвітом або кетягами калини обвивали домовину. І все ж кущ калини не був 

символом смерті. Навпаки, посаджена в головах калина символізувала 

продовження життя та світлу пам‘ять.  

Кущ калини біля материнської чи бабусиної домівки – це не тільки 

окраса. У ньому глибинний зміст. Це наш символ. Наш духовний світ. Наша 

спадщина, яка опредметнює духовний потяг до рідної землі, свого берега, 

своїх традицій. Тож бережіть калину, любуйтеся її цвітом і плодом. 

І пам'ятайте, що у злих, недобрих людей калина не росте.  

Барвінок – теж дуже поширена в Україні квітка, навколо якої в 

народній пам'яті існує безліч легенд і оповідей.Цю рослину назвали так на 

честь коханняюнака Бара і дівчини Вінки. Україну називають барвінковим 

краєм. Барвінок − це символ радісної життєвої сили, вічності, провісника 

весни. Це – емблема викривальних сил, невмирущої пам‘яті, незайманості. 

Барвінок, як й інші ранні квіти, вважали провісником весни. Його блискучо-

зелене тверде листя не гине ні влітку від спеки, ні зимою від холоду, морозу 

і снігу. Він став символом радісної життєвої сили, вічності і був перенесений 

із лісу в сади біля людських осель. Барвінком прикрашають весільний 

коровай, його садять біля хати. Барвінок вплітають дівчата у віночок. 

Барвінок є символом кохання.Барвінок вважали талісманом, який оберігає 

від диявольської сили, від усякої нечисті та від злих відьомських чарувань. 

Глибоке значення вклав український народ у кожну квітку, 

нагородивши її окремою піснею. Неодмінною частиною національного 

вбрання дівчини-українки є вінок на голові, де кожна з дванадцяти квіток є 

певним символом. 

У народних повір‘ях про рослини відчувається своєрідність 

української душі. Наші предки не бездумно наділяли предмети магічними 

властивостями, а прагнули пояснити і упорядкувати навколишній світ, 

розкрити єдність людини і природи. Не біймося звертатися до традицій, бо 

тільки осмисливши минуле, пізнавши витоки своєї культури та історії, 

можна й чіткіше зрозуміти сьогодення й уявити майбутнє. 
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НАРАЦІЙНІ МОДЕЛІ ХУДОЖНІХ СВІДЧЕНЬ МИКОЛИ 

НЕВИДАЙЛА ПРОТИ ТОТАЛІТАРИЗМУ 

Царук А. П. 

Кропивницький національний технічний університет, Кропивницьк 

Творчий доробок Миколи Гавриловича Невидайла (1923-2012) – 

чотирикнижжя «Приносини часів смутенних» (2012), «Динозаври» (2013), 

«Нариси з історії України від прадавніх часів до сучасності. Буквар патріота 

України. Публіцистика» (2013), «Людина людині – вовк» (2014) –

різножанровий. Тематика творів закорінена в автобіографічний досвід: доля 

«щедро» відміряла письменникові жахіть Голодомору й репресій, Другої 

світової війни та сталінських таборів, але він вистояв, щоб художнім словом 

свідчити проти тоталітаризму. Художньо-документальна правда митця 

психологічно глибока і переконлива. Пласти художнього часу акумулюють 

реальні прикмети тотального контролю над тілесними й духовними 

порухами персонажів, сугерують панівний дух мілітаризму наддержави, 

вихолощення нею загальнолюдських цінностей і підміну їх кітчем.  

У повісті «Динозаври» (1995) людиноненависницьку політику Росії 

викривають сцени кривавої вакханалії в Чечні. Увиразненню ідеї слугує 

поєднання епіграфа та фінального обрамлення, узятих зі Святого письма, із 

назвою твору. Рядовий Чурундуркін, вірячи в переселення душ, 

замислюється над питанням: «Ну чого ми такі звірі? І завжди мене 

посилають убивати» [2, 39]. Його уява відтворює циклічність історії як 

нескінченний ланцюг ворожнечі й братовбивства. Акцент на залежності 

покірливості від страху виявляє духовно руйнівну дію рефлексу 

самозбереження в межових ситуаціях.  

Темі голодомору присвячено новелу «Сумна пісня про корову» (1996), 

яка інтонаційно «випадає» з низки тематично споріднених творів 

поєднанням сумної пісні з життєствердним пафосом українства («А ми 

були, є й будемо завжди…») [3, 13]. Пояснення нараційного феномену 

криється в образі юного оповідача Миколки, чия уява розвінчує апологетів 

колективізації, візуалізує абсурдність комунального щастя. Наскрізна іронія 

новеліста над колгоспними посіпаками завдяки дифузії з довірливою 

щирістю героя досягає емоційного піку – дитина-самовидець утверджує 

загальнолюдські цінності, виступаючи свідком геноциду українського 

народу й захисником корови як святого створіння.  

«Детективність» психологічного [1, 5] роману «Права рука Берії» 

(1951–2004) варто розглядати у фокусі віддзеркалення іронічності митця, 

яка конденсує дух сумніву в неможливості опору випробуванням часу. 

Публіцистичні відступи (в дусі шістдесятництва) мають вагу неспростовних 

фактів методичного винищення українства. Чорний орлан із пейзажного 

вкраплення виростає до образу, який екстраполює хижацьке всевладдя 

північного сусіда. Завдяки показу різних «точок бачення» виробничого, 

табірного і родинного життя реалії набувають стереоскопічності. 

Жорстокість тоталітарного механізму вражає буденністю розправ, 

доведених до абсурду. Фабульні події навіюють висновок про 
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необмеженість засобів маніпулювання суспільною свідомістю, для їх 

розкодування застосовується прийом контрасту. Автор моделює 

параболічні сюжети межових ситуацій, де герої мусять зробити моральний 

вибір.  

Образ головного героя, Григорія Богдановича Скиби, колишнього 

фронтовика, геолога-науковця з критичним мисленням, неоднолінійний: з 

одного боку, він акумулює мотиви творчої праці й усвідомлення 

приниження людської гідності, а з іншого – є камертоном мотивацій 

поведінки людини, яка пристосувалася до тоталітаризму, прагне 

відмежуватися від емфатичного порогу української ментальності задля 

самозбереження. Наратор моделює драму героя, сутність якої криється в 

хибному висновку, ніби обачність дає змогу лишатися «стороннім» 

спостерігачем суспільно-політичних процесів. Композиція твору 

побудована за концентричним принципом: родинний концентр вібрує між 

спільними інтересами, симпатіями та розбіжностями світоглядного 

характеру; виробничий – слугує поляризації персонажів за участю в 

зовнішньому конфлікті; на філософський концентр покладено аксіологічну 

функцію морального вибору за шкалою загальнолюдських цінностей. 

Латентний конфлікт артикулює проблему індиферентного соціуму, члени 

якого звикли перекладати відповідальність на інших, людей – «фітілів». 

У філософському аспекті буття Григорія Скиби – це різновид утечі в працю 

від головного питання сенсу життя – самоідентифікації. Однак підсвідома 

робота із самовизначення триває, на що вказують уявні внутрішні 

конфлікти, увиразнені снами. У фокусі відновлення втраченого родинного 

зв‘язку змодельована зустріч Григорія з братом Андрієм – в‘язнем ГУЛАГу 

за участь у визвольній боротьбі в лавах УПА. Образи Андрія та його 

дружини Стехи пов‘язані в романі М. Невидайла з поетикою бунту. За 

законами жанру, образ Стехи наскрізний. Змодельована параболічність 

ситуацій морального вибору зовнішньо схожих героїнь (Стехи та Ольги 

Брильової) сприяє викриттю суттєвих внутрішніх відмінностей між ними: 

Стеха приймає відповідальні рішення самостійно, за свої переконання 

готова офірувати життям; Брильова у скруті перекладає відповідальність на 

інших, займає вичікувальну позицію, мімікрує, прийнявши правила 

системи.  

Свідком злочинів проти людяності й українства в романі «Права рука 

Берії» є поміркований Григорій Скиба, чий моральний вибір в мить 

смертельної загрози варто розцінювати як усвідомлену відповідальність і 

спокуту за злочини радянської тоталітарної системи, в якій він сам 

перебуває.  

Зміна нараційних стратегій [4, 31] акумулює висновок: тиранія – 

продукт страху і пристосуванства мільйонів «правих рук», готових робити 

чорні справи, існування тоталітарних режимів – наслідок ідейної 

безхребетності членів суспільства. 
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ЧУДОВИЙ БАЧИМО УЗОР ... (СИМВОЛІЗМ ВИШИВКИ) 

Пироговская К. С., Башкеєва О. М. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Вишивка − поширений вид декоративно-прикладного мистецтва, в 

якому узор та зображення виконуються ручним або машинним способом на 

різних тканинах, шкірі, повсті та інших матеріалах лляними, бавовняними, 

шовковими, вовняними нитками, а також бісером, перлами, коштовним 

камінням, блискітками та ін. Цей вид мистецтва виник давно − корені його 

сягають у глибину віків. Очевидно, ми ніколи не зможемо дізнатися, хто і 

коли вперше здогадався втілити в узорний мотив красу рідної природи, свої 

переживання та відчуття, тому що через недовговічності тканини та ниток 

наука позбавлена можливості точно визначити час виникнення цього 

мистецтва. Адже зразки найдавнішої вишивки в музеях Європи відносяться 

до V ст. н. е., а зразки української вишивки збереглися лише за кілька 

останніх століть (найбільше у музеях вишивок XIX ст.). 

Свідчення літописців і мандрівників минулого, дані археологічних 

розкопок дозволяють стверджувати, що мистецтво вишивання на території, 

яку займає сучасна Україна, бере початок з глибокої давнини і його розвиток 

не припинявся ніколи − починаючи з незапам'ятних часів і до наших днів. 

Елементи символіки сучасних орнаментів української народної вишивки 

перегукуються з орнаментами, якими прикрашали посуд давні мешканці 

території нашої країни в епоху пізнього неоліту і енеоліту. Так, незважаючи 

на те, що давня матриархальна віра а двох рожаниць, в двох господинь світу 

(що виникла в мисливському суспільстві і перейшла в хліборобське) вже 

втратила свою головну позицію і поступилася місцем єдиновладному 

патріархальному Роду, але матеріал про двох Рожаниць (і до того ж в самій 

архаїчній формі − у вигляді двох лосиць) зустрічається в слов'янської 

вишивці аж до початку ХХ ст. Крім того, він і зараз представлений, 

наприклад, в сучасних українських рушниках.  

В епоху Київської Русі мистецтво художньої вишивки дуже високо 

цінувалося. Сестра Володимира Мономаха Анна-Янка організувала в Києві, 

в Андріївському монастирі, школу, де молоді дівчата вчилися вишивати 

золотом і сріблом. Широке поширення вишивки в стародавньому Києві 

підтверджують і археологічні розкопки: на фібулах і срібних браслетах XIII 

ст. зображені фігури в сорочках з широкими вишиваними манишками. 

На рубежі XVI − XVII ст. починається могутня хвиля відродження 

української культури, розвитку різних видів мистецтва, в тому числі і 

вишивки. Арабський мандрівник і письменник Павло Алеппський, який в 

1654 і 1656 рр. проїжджав через Україну по дорозі до Москви і назад, 

описуючи побут українців, зазначав, що у дочок уманських міщан та 

київських вельмож головні убори розшиті золотою ниткою. 

Вишивкою в Україні займалися майже виключно жінки. Для цієї 

роботи використовувався кожен зручний момент: посиденьки, на які дівчата 

збиралися довгими осінніми та зимовими вечорами, години відпочинку від 

польових робіт − навесні та взимку. Одяг був своєрідною характеристикою 
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вміння дівчини, її працьовитості. В одній з народних пісень сестра радить 

братові вибирати найкращу наречену, яка має ту перевагу, що вона  

(... вмiє шити-вишивати i гарних пісень співати). Саме тому жіночий одяг 

прикрашався надзвичайно красиво. Барвиста плахта, вишита ретельно 

підібраними ніжними тонами, яскравий корсет, яскравий шовковий фартух, 

барвиста вишиванка − в такому одязі дівчина виглядала мальовничо, 

нагадуючи букет живих квітів. 

В'язання спочатку з'явилось як проста унітарна необхідність. В’язані 

шкарпетки, що були знайдені в Єгипті і які збереглися завдяки сухому 

клімату, є найбільш ранніми екземплярами в’язаних предметів, що дійшли 

до наших днів. Не випадково ці шкарпетки і з’явилися найпершим доказом 

володіння і застосування техніки в’язання – еластичність в’язаного полотна 

ідеально облягає ногу. Крім того що вони зручні, ці шкарпетки також 

демонструють, що перші в’язальники піклувалися про потреби не тільки 

тіла, але і душі: шкарпетки прикрашені різними візерунками – від зигзагів і 

інших простих геометричних фігур до написів і складних візерунків з 

ромбів, що нагадують килимові бордюри. Протягом століть рукоділля 

розвивалося, удосконалювалося і поступово перетворилося на справжнє 

мистецтво. В Україні в'язання гачком має давні традиції. Воно увійшло в 

селянський побут під назвою «тамбурне» і отримало величезне визнання. 

За допомогою гачка прекрасними ажурними візерунками оформляли 

фартухи, наволочки, простирадла, покривала, блузи. В'язали і цілі вироби − 

кофти, шалі, серветки, скатертини, фіранки. А хіба можна уявити собі 

знамениті українські рушники без широкого білосніжного мережива на 

кінцях! У ХХ ст. мода на деякий час витіснила цей вид декоративно-

прикладного мистецтва з повсякденного життя. В'язання гачком − вид 

рукоділля, зародження і перші досліди якого втрачається в глибинах історії. 

Період розвитку цього ремесла був, без сумніву, дуже тривалим. Щѐ в  

30-40-ті роки XX ст. наші бабусі в'язали гачком так само, як за старих часів − 

з тонких лляних і бавовняних ниток, прикрашаючи скромний побут 

найтоншим ажурним плетінням. 

Дослідники вважають, що у давні часи процес вишивання можна було 

назвати ритуалом – за нього брались у визначені дні, із чистими світлими 

думками, закладаючи позитивну енергію у свою працю. Цікаво, що тоді 

жінки не копіювали чужі узори, не відшивали їх з інших виробів чи схем. 

Їх роботи були індивідуальними. Жінка володіла "мовою" орнаментального 

письма, де через кольори, лінії, візерунки створювала абсолютно унікальну 

річ, закодовану на добру долю для себе, чи рідної людини. А от відшити 

чужий узор для сорочки, наприклад, означало взяти на себе чужу долю. 

Вишивання не було роботою чи наукою, швидше магією, вмінням передати 

своє світовідчуття, свою внутрішню енергію, закодувавши її на полотні. 

Ці сакральні коди переносили ніжні жіночі руки на біле полотно. З давніх 

віків, з роду в рід і до сьогодні. Так була відтворена і збережена священна 

сила роду, енергії природи і божественне начало. Тому так шанують 

українці вишиванку, одягають її, пишаються нею у всі часи. Сучасні жінки 
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воліють працювати з менш трудомістким матеріалом − з вовняною або 

напіввовняною пряжею. Однак символи, які ми відтворюємо і сьогодні, в 

ХХI столітті, в епоху глобалізації, − найдавніші, бо слово «культура» 

пов'язано зі словом «культ», тобто вірою, звичаями і традиціями предків. 

Той, хто забуває це, не має права вважатися культурною людиною. 
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ДІАЛОГ КУЛЬТУР, ВТІЛЕНИЙ В КЕРАМІЦІ СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ 

Мусіна А. О., Башкеєва О. М. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Кераміка − випалена на вогні глина − була першим штучним 

матеріалом, вважають вчені. Виготовлення глиняного посуду стало одним з 

найважливіших досягнень наших пращурів. Саме кераміка є однією з 

найколоритніших сторінок трипільської культури, енеолітичної культури, 

що існувала в 6-3 тисячолітті до нашої ери на землях між Дунаєм і Дніпром. 

Це була найбільш розвинена і численна давньоземлеробська цивілізація 

часів енеоліту. Ареал її проживання займав приблизно 190 тисяч квадратних 

кілометрів і знаходився на територіях сучасних Румунії, Молдови та 

України. Трипільці жили на землях від Карпат до Дніпра, від Полісся до 

Чорного моря і Балкан. А населення їх за різними оцінками могло становити 

від 400 тисяч до двох мільйонів осіб. Саме розписна кераміка стала 

справжньою візитною карткою Трипілля. В кожній оселі археологи 

знаходять від 30 до 200 керамічних виробів. Прийнято вважати, що 

найбільш стародавнє зображення колеса можна побачити на шумерських 

фресках в Месопотамії, які датують 3200 р. до н.е. Але колесо можна 

побачити на трипільських керамічних виробах, яким приблизно 5000 років 

до н. е. Це привід посперечатися, ким і коли було винайдено колесо. Дивно, 

але всім відомий китайський символ "інь-янь" − ті самі дві змії утворюють 

одвічний кругообіг життя − можна побачити на керамічних виробах 

трипільців. 

На матеріалах давньої кераміки можна простежити реконструкцію 

прасвіту української (а ширше – східно-слов’янської і загальнослов’янської 

культури), носіями якої ми є. Відповідно до теорії архетипів і символів 

К. Г. Юнга, індивідууми мотивовані інтрапсихічними силами й образами, 

походження яких іде всередину історії еволюції. Це успадковане несвідоме 

містить духовний матеріал, що має глибокі корені, що і пояснює властиве 

всьому людству прагнення до творчого самовираження і фізичної 

досконалості. Звернемося до символів кераміки однієї з найдавніших 

культур енеоліту – трипільської. За символами-знаками трипільців стоять 

їхня духовність, їхні сонцепоклонницькі святощі, тотеми. Що ж 

пошановували і що задобрювали трипільці? Які сакральні об'єкти 

найчастіше зафіксовані у їхній орнаментиці? За даними багатьох 

дослідників, найчастішими символами носіїв Трипільської культури були 

Сонце і тур-бик. А на символи води в окремих групах трипільських поселень 

припадає 33% від усіх відомих знаків, на символи дощу – 16%, на символи 

тварин – 14%, на символи дерева – 16%.  

Символи трипільців перегукуються із традиціями українського 

народного декоративного мистецтва. Учені знаходять в українських 

обрядових піснях сонцепоклонницького походження відлуння ще первісної 

епохи у їхніх космогонічних мотивах початку Світу, Прадерева, відмикання 

ключами Неба, Землі, Вирію. Серед трипільської кераміки трапляються 

екземпляри, де у блоках знаків Сонця й дощу знаходимо і знак Місяця. 
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Дослідники виділяють у орнаментиці трипільців елементи розпису у вигляді 

серпанків Місяця, які входять до хрестоподібних і свастикоподібних 

композицій. Трипільський хрест – то символ Сонця, а свастика – то рух 

Сонця у колообігу.  

Саме кераміка є однією з найколоритніших сторінок трипільської 

культури. Наразі доведено, що племена мисливців і рибалок виготовляли 

господарський посуд, оздоблений штампованим орнаментом, а трипільські 

племена землеробів і скотарів – плоскодонний зі спірально-меандровим 

орнаментом. Спершу переважала ліпна кераміка, що пояснює значну 

товщину стінок посуду. Глиняну стрічку сплющували і накручували по 

спіралі на завчасно виготовлене денце, згладжуючи і затираючи нерівності 

рукою або дерев'яною паличкою.  

Встановлено, що виготовленням керамічного посуду займалися 

виключно жінки. Посуд виготовлявся трьох типів: господарський, кухонний 

і культовий. Величезний, до півтораметра заввишки, посуд для зберігання 

зерна та іншого збіжжя вкопувався у долівку помешкань – зручно та охайно. 

Різноманітним був і так званий кухонний посуд, що використовувався для 

приготування їжі: глеки, глечики, горшки, кухлі, кринки, миски, тарілки, 

кубки, чаші, сковорідки. Серед усього різноманіття форм переважає 

склянкоподібні чи горщикоподібні посудини усіляких розмірів, деякі з них 

за пропорціями наближаються до глеків без ручки або кринок. Трапляються 

і широкогорлі амфори, кухлики з однією ручкою, мініатюрні посудинки з 

покришками. Доволі довго істориків, археологів та інших дослідників 

цікавить загадка так званого біноклевидного посуду. Якщо взяти до уваги, 

що біноклі не мають аналогів у жодній археологічній культурі, учені 

зараховують його до предметів релігійного культу: вважають, що ―біноклі 

використовували для ритуалу викликання дощу.  

Потреба у керамічному посуді була великою. У переважній більшості 

трипільських поселень знайдено ремісничі печі, часом і двоярусні, у яких 

випалювалось глиняне начиння. Очевидно, виробництво кераміки стає 

справою майстрів-професіоналів, спеціалізованою галуззю общинного 

ремесла. Масштаби керамічного виробництва вражають, однак справжньої 

майстерності і довершеності трипільці, зокрема племена Придністров'я, 

досягли у оздобленні посуду. Спостерігаємо щонайменше десять типів 

візерунку: однобічний, двобічний, статичний, динамічний, перемінний, в 

основному геометричний.  

На особливу увагу заслуговують теракотові жіночі статуетки з 

підкреслено жіночими формами тіла, а також фігурки жінок із немовлям − 

так звані трипільські мадонни. Відомі також статуетки, що зображають 

жінку з чашею на колінах. Позаяк знайдена така антропоморфна пластика 

на жертовниках у помешканнях та родових святилищах, вважають, що мала 

вона сакральне, магічно-культове призначення. Поширення такого атрибуту 

потверджує наступний факт: розкопки трипільського поселення Лука-

Врубловецька (Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) 

видали на гора 250 культових теракотових статуеток – цілісінький пантеон. 
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Статуетка з вирізним орнаментом – оберіг дому і роду, символ родючості, 

достатку та енергії життя.  

Слід наголосити, що трипільський кольоровий розпис – то явище 

унікальне, яке практично не повторюється в інших культурах. На думку 

багатьох дослідників, трипільська орнаментика мала релігійно-магічне 

навантаження і використовувалась як своєрідний запис світоглядної 

інформації. Стародавні люди не ділили навколишній світ на духовний і 

світський. Все було єдине, тому існував безліч обрядів, які супроводжували 

трипільців і в роботі, і в побуті. Всі вони були покликані зберігати 

стабільність і благополуччя людей. То ж керамічний посуд ніс безліч 

зашифрованих послань, адресованих вищим силам, і сьогодні він веде з 

нашими сучасниками діалог з минулого в майбутнє. 
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА. ДІАЛОГ ЯК ОСНОВА 

ПОСТУПАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Розказова Т. Г., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Політична модернізація на основі трансплантації політичних 

інститутів демократичної політичної системи може бути успішною тоді, 

коли політична культура політичної системи і суспільного середовища 

відповідають громадянській політичній культурі, яку докладно 

охарактеризували Г. Алмонд і С. Верба. Демократичний транзит при 

відсутності умов для розкриття суспільного капіталу може пролонгуватися 

на тривалий час. На думку відомого транзитолога Д. Растоу, з якою слід 

погодитись, нестабільність демократії за періодом перебігу цілком залежить 

від того, наскільки швидко в суспільстві укоріняться нові соціальні групи, 

сформуються нові моделі поведінки, тобто політична культура, яка по суті 

й задає ці межі комунікативних і практичних дій особистості. У всякому 

разі, цей перехід, а отже й нестабільність середовища займає період часу не 

менше одного покоління, – пише Растоу.  

Як ми вже знаємо, сучасна культура України, містить у собі залишки 

посткомуністичного, пострадянського характеру. Однак, така політична 

культура на сьогодні не є єдиновладною чи офіційною, але ще функціонує 

за інерцією. Проте характер сучасних соціально-політичних процесів 

дозволяє стверджувати, що політична культура українського суспільства 

стає національною та починає тяжіти до активістської. В молодіжному 

середовищі триває переоцінка суспільних та культурних цінностей 

попередніх поколінь. 

За ідеологічною спрямованістю для політичної культури України 

характерний розкол суспільства на прихильників комуністичних і 

соціалістичних цінностей, з одного боку, та консервативно-ліберальних – 

з іншого. Сучасній Україні загалом властива прихильність до 

західноєвропейських політичних цінностей. Наприклад дослідження Фонду 

демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва зіфіксувало у листопаді 

2015 року, що в Україні більше половини населення позитивно ставиться до 

європейських цінностей. Разом з тим, в нашій країні помітними є риси 

ментальності та культури східних народів, зокрема орієнтація на 

харизматичних лідерів, етатизм, патерналізм, підпорядкованість церкви 

державі.  

Політична культура українського народу на сьогодні ще не є цілісною, 

бо відсутні окремі її компоненти, а багато з існуючих мають ще 

несформований характер. Багато політико-культурних елементів не 

відповідають національному характеру, традиціям української нації, тобто 

політичній культурі властива неорганічність. Трансформаційні процеси у 

сфері суспільних цінностей та ідеалів, породжують серйозні модифікації 

глибинних взаємовідносин людини з державою, владою, політикою і 

призводять до значних змін у формах становлення політичної культури 

особистості. 
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Характерними для неї є маргінальність (вона складається з культур 

різних соціальних груп, які ще не інтегрувалися в єдину політичну 

спільноту) та регіональність (орієнтація насамперед на місцеві, регіональні, 

за винятком низки місць, інтереси). Регіональні відмінності у проявах 

окремих політичних компонентів політичної культури не випадкові, вони 

зумовлені об‘єктивними чинниками: історичними, соціально-

економічними, духовними, психологічними, мовними тощо.  

Досвід незалежної Української держави сприяє усвідомленню 

необхідності створення базових елементів політичної культури на ґрунті 

спільного способу життя, мови, навичок, традицій. Компоненти такої 

ненасильницької політичної культури сприятимуть єднанню певних 

регіонів України, націй та етнічних груп на ґрунті консолідуючої політичної 

ідеї в новітню українську політичну націю. Можна також згадати і про 

значення молоді у формуванні політичної культури сучасної України. Ледве 

людство почалоло усвідомлювати себе творцем власного буття, його 

найкращі сподівання неодмінно пов‘язувалися з молоддю, прийдешніми 

поколіннями і сьогодення не є виключенням.  

Молодь як найбільш мобільна соціальна група, яка схильна до 

інновацій, відіграє значну роль у політичному житті. У політичній сфері 

саме вона здійснює значну підтримку новообраного політичного курсу, 

спримаючи західні демократичні цінності з урахуванням власних 

національно унікальних традицій, виступаючи не лише об'єктом, але й 

активним суб'єктом нової політики. Загалом для молоді характерними 

виступають такі якості: економічна незалежність, ініціативність, активність, 

самостійна творчість, пов'язана з організацією нової справи і постійною 

кількістю можливостей докласти власні зусилля; зацікавленість в особистій 

приналежності до політичних свобод, розвиненість правової і моральної 

відповідальності; рел'єфно оформлена світоглядно-екологічна орієнтація; 

національно зорієнтована свідомість, для якої культура народу є засобом 

національної самоідентифікації. 

Розрізняють такі аспекти впливу політичної культури на молодь: 

родина; школа; молодіжні, громадські та політичні організації; ЗМІ; 

національний менталітет. Молодь в Україні знаходиться на етапі зміни 

ідейних і моральних орієнтирів. Вона надто складно й досить повільно 

визначає свої позиції як у політичній, так і в інших сферах життя і, відтак, 

у суспільстві певною мірою порушена природна спадкоємність поколінь 

загалом.  

Отже, у підсумку варто зазначити, що інерційна радянська політична 

культура залишається домінуючою у нашому суспільстві, хоча дедалі 

потужнішими стають українські політичні цінності та орієнтації, які все 

більше стають проєвропейськими. Тому молодіжна політика повинна бути 

складовою загальної концепції розвитку того чи іншого суспільства. У свою 

чергу, виховання молоді, має спрямовуватись на формування активістської 

політичної культури і спиратися на українські традиції, ментальність, 

історію, без яких неможливе формування загальнонаціональної політичної 
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культури молодих громадян. Тож сьогодні для України актуальною є 

проблема радикального оновлення, трансформації посткомуністичної 

політичної культури в національну, суверенну, демократичну як за змістом, 

так і за духом.  
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ДЕКОМУНІЦАЦІЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Заєць О. М., Казанкін Д. Р. 

ДВНЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Дніпро 

Проголошення незалежності стало своєрідною точкою відліку нового 

етапу історії України, поклало початок перехідному періоду, суть якого – у 

транзиті на якісно вищий рівень суспільного розвитку: у політичній сфері – 

від тоталітаризму до демократії; в економічній – від командної до ринкової 

економіки; у соціальній – від людини-гвинтика до активного творця власної 

долі; в гуманітарній – від класових до загальнолюдських цінностей; у 

міжнародній – від об'єкта до суб'єкта геополітики. Тобто, в цілому мав бути 

здійснений перехід від становища «уламка імперії» – до власної 

державності, від формальної незалежності – до реального суверенітету. 

Народ України заявив, що будуватиме державу суверенну й самоврядну, 

незалежну та відкриту, демократичну і правову. Розв‘язання цього завдання 

наштовхнулося на цілу низку дуже непростих питань. Процес 

державотворення в Україні на відміну від інших країн, котрі постали перед 

аналогічними проблемами в кінці 80-х – на початку 90-х років, проходив у 

специфічних умовах і визначався своїми особливостями, набутими у 

минулому.  

Володимир Рєзун, відомий під псевдонімом Віктор Суворов, – 

письменник, який здобув велику популярність завдяки тому, що піддає 

детальному перегляду і критиці загальноприйняті в СРСР погляди на 

причини і передумови Другої світової і Великої Вітчизняної воєн. Він 

довгий час служив в ГРУ Радянського союзу, проте з ряду причин заочно 

був засуджений до смертної кари. Однак в 1987 році втік до Великобританії, 

де знайшов собі політичний захист, і продовжує писати до сих пір, веде 

активний блог у соціальній мережі «Facebook».  

У своїй першій, і найбільш відомій книзі «Криголам» Віктор Суворов 

висловив ідею агресивної політики Сталіна проти Європи, а також 

розповідає про життя радянських людей у ті часи з точки зору розвідника. 

Ця книга написана професійним розвідником, а не істориком, і це різко 

підвищує її цінність. Віктор Суворов всіляко критикує політику 

Радянського Союзу в економічному і політичному плані. Він доводить, що 

соціалізм, запропонований Карлом Марксом не працює, а капіталізм – 

працює, що ми і побачили після розвалу величезної країни з плановою 

економікою. Однак, в наш час нас цікавить вплив політики Радянського 

Союзу на країни СНД, а особливо на Україну.  

Деякі елементи Радянського Союзу, які пережили і розвал СРСР, і 

перебудову, існують досі, і з цією «спадщиною» потрібно миритися. 

Корупція бурхливо розрослася саме в місцях зіткнення рудиментів від 

старої планової системи і нової, ринкової. Величезний чиновницький апарат 

був необхідністю «планової» економіки, а новостворений хаос ринкової 

став тільки додатковим живильним середовищем для кумівства і відкатів – 

паразити не тільки не зменшили апетити, а й почали розмножуватися.  



Міжнародна інтернет-конференція студентів і молодих вчених 

– 90 – 

Різноманітні ГОСТи, норми, були потрібні в Радянському Союзі, щоб 

забезпечувати контроль якості за відсутності реальної конкуренції між 

виробниками. Як наслідок, якість була низькою через відсутність 

конкуренції. Деякі вироби і зовсім було важко дістати, усі пам‘ятають 

дефіцит деякої їжі, величезні черги, тощо. Внаслідок планової економіки ми 

маємо те, що в наш час простіше дати «на лапу» чиновнику, ніж зробити 

щось краще конкурента, або зробити відповідно до нормативів. Капіталізм 

передбачає велику кількість підприємців, кожен з яких зайняв би свою нішу, 

але ми майже завжди вимушені миритися з монополією .  

Щодо охорони здоров'я – це ще одна бюрократизована область, яка 

дісталася нам у спадок. Радянська охорона здоров'я вважалося цілком 

придатною для країн Другого світу, проте мала ряд недоліків. Однак, 

внаслідок того, що країна змінилася, а персонал – ні, українська охорона 

здоров'я зберегла і посилила ці недоліки, перейшовши від бюрократії до 

торгівлі та бюрократії, розділившись на добре платне лікування для багатих, 

і погане платне для бідних. Зараз серйозна хвороба є смертним вироком. 

Також існує багато інших стереотипів світогляду, які передаються від 

батьків дітям, і які діють досі. Наприклад, до сих пір використовуються такі 

фрази, як: «не вкрадеш – не проживеш»; «добра робота тільки по «блату»; 

«якщо розстріляти всіх олігархів-капіталістів, то усі біди миттю 

припиняться». Також провиною і наслідком радянського союзу в якійсь мірі 

можна вважати романтизацію злочинців і прищеплення любові молодих 

людей до криміналізму за допомогою таких фільмів як: «Брат», «Бригада», 

«Бумер», «Фізрук», і багато інших.  

Шляхи виправлення бюрократичної спадщини в політиці і в цілому в 

житті України банально прості. Правильно було б омолодити всі живі сили 

країни. Звісно, має місце недосвідченість, але на противагу їй – прогресивні 

методи пізнання, такі як інтернет, свобода слова, можливість розпорядиться 

своїм життям. Якщо допустити трохи оптимізму, то можна побачити, що 

бізнес омолоджується, практично кожен молодий хлопець чи дівчина може 

дозволити собі займатися улюбленим хобі, і перетворити це в роботу. Навіть 

пригнічення субкультур в останні роки зійшло на «ні», а «ботани» так і 

зовсім стали модними. Також не можна не відзначити, що молоді люди 

набагато більш принципові, креативні, всебічно розвинені.  

Як видно, проблема декомунізації сучасної України постає дуже 

гостро. Потрібно позбутися від старого мислення, що дісталося від країни, 

якої вже немає. 
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ДЕМОКРАТІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ В 

ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ 

Ткаченко А. Я., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Авраам Лінкольн зауважив, що демократія – це врядування іменем 

народу, силами народу і для народу. Досить часто поняття «свобода» та 

«демократія» використовують як взаємозамінні, але насправді це не 

синоніми. Демократія – це набір ідей і принципів, що стосуються свободи, 

а також практичні методи і процедури, що формувалися протягом тривалого 

і часто непростого історичного процесу. Демократія – це 

інституціоналізована свобода.  

Багаторічний досвід посткомуністичного демократизаційного періоду 

засвідчує, що успіхи та невдачі у здійсненні країнами лібералізації та 

демократизації не є випадковістю. Вони зумовлені низкою причин, на перше 

місце серед яких ставляться відмінності у спадщині тоталітарного 

минулого. На думку аналітиків, країни, що перебувають у стані перехідної 

невизначеності, а також ті, в яких уже утвердилися недемократичні режими, 

майже не мали до здобуття незалежності жодних демократичних, ринкових, 

правових інститутів громадянського суспільства. Тому, після утворення 

свої держави, вони не мали компетентних, підготовлених еліт, здатних 

упоратися з неможливим завданням створення демократії.  

До специфіки посткомуністичних демократичних трансформацій, що 

певною мірою призупинили процес демократизації, можна віднести: до 

реформ та трансформації в економічній, політичній та інших сферах 

суспільства додалися стратегії становлення національних держав і 

відтворення політичних націй; відсутність сутнісного характеру переходу та 

збереження старою елітою владних позицій; утворення нового 

капіталістичного класу здебільшого з представників колишньої 

комуністичної еліти, яка при владі розподіляла державну власність; 

відсутність внутрішнього капіталу і взаємозв’язок політичної еліти з 

олігархічними структурами, унаслідок чого з’явилася корумпована 

бюрократична держава; суттєве погіршення економічного та соціального 

становища пересічного громадянина.  

Унаслідок того, що більшість посткомуністичних країн є 

новоутвореними державами, консолідація демократії для них є основною 

проблемою. Нерозвиненість політичних націй спричиняє конфронтаційний 

характер політичної системи. Головна дилема посткомуністичного розвитку 

породжує суперечність між свободою та стабільністю. Сутність цієї 

суперечності полягає у тому, що надмірне розширення меж свободи в 

умовах відсутності консолідації демократичного режиму несе у собі загрозу 

демократії. З іншого боку, демократичний розвиток унеможливлюється 

тоді, коли консолідація політичного режиму призводить до скасування 

мінімально необхідного для демократії рівня свободи. Досвід успішних 

демократичних транзитів доводить, що у перехідний період рівень свободи 
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має бути адекватним соціально-політичній ситуації, яка склалася у тій чи 

іншій країні. 
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КУЛЬТУРА ТА ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ ЯК ОСНОВА ПОЛІТИЧНОЇ 

СТАБІЛЬНОСТІ 

Зубенко А. Е., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Будь-яка влада для здійснення своїх функцій потребує стабільності. 

Важливе значення для політичної стабільності та підтримки лідерів має 

концепція легітимності влади. Ціннісне ставлення до влади, норм 

моральності, менталітету населення, відображається в понятті «легітимність 

влади». Термін легітимність означає «правочинність влади», або 

«узаконення». Однак легітимність – явище політичне, а не юридичне. 

Легітимність влади – це визнання і прийняття тієї чи іншої форми влади як 

законної, тобто правильної, належної, справедливої з боку більшості 

керованих. Йдеться про суспільне визнання влади, про довіру і підтримку, 

які надає їй народ, а не про правове, формальне закріплення політичної 

влади у відповідних державних документах.  

По суті легітимність влади означає переконаність людей у тому, що 

влада має право приймати рішення, обов'язкові для виконання, їх готовність 

слідувати цим рішенням. Владі при цьому не доводиться вдаватися до 

примусу. Проблема легітимності політичної влади, поставлена не в 

двадцятому столітті, а набагато раніше, особлива увага цьому питанню 

приділялася в роботах М. Вебера, вона і надалі продовжує викликати 

чимало суперечок серед соціологів, філософів і політологів. Спробуємо 

відповісти лише на одне запитання: «Чи є легітимність необхідною і 

достатньою умовою підтримки політичної стабільності?» В основному 

дослідники сходяться на думці, що легітимність, якщо вона існує, 

безсумнівно, сприяє стабілізації. М. Вебер виходив з того, що легітимність 

є фактором, що дозволяє стабілізувати відносини політичного панування в 

суспільстві. Під системою панування Вебер припускав такий суспільний 

порядок, де наказують і виконують накази. Більш істотно те, що будь-яка 

влада діє в рамках певних соціально вироблених норм і правил інституту і 

спирається на ці норми у своїй діяльності. Якщо такі норми визнаються 

громадською більшістю і сприймаються як цінності, можна бути впевненим, 

що державна влада має під собою досить міцні підстави. Або інакше 

кажучи, володіє легітимністю.  

Немає політики без влади і влади без політики. Саме навколо 

влади, виражених у ній політичних інтересів і потреб, розгортається 

політична життєдіяльність. Вона структуралізується, організується у певну 

систему, і ця система є політичною системою суспільства. Влада є одним із 

стрижнів, навколо якого формується цілісність політичної системи. 

Від змісту, сутності, механізму функціонування влади залежить характер і 

спрямованість політичної системи. 

Отже, легітимність означає збіг суспільних норм і цінностей влади. 

Для Вебера легітимність виступає як гарант стабільності наявних в 

суспільстві структур, процедур, рішень посадових осіб, «незалежно від 

конкретного змісту їх дій». Легітимність, яка означає позитивне ставлення, 
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схвалення і підтримку влади з боку широких верств населення, забезпечує 

стабільність і стійкість влади. В політології з цього питання існують дві 

основні позиції. Згідно з першою, за міркуваннями Вебера, легітимність є 

необхідною умовою стабільності політичного режиму (політичного 

панування в термінології Вебера). Такою була позиція Т. Парсонса, 

С. Ліпсета та багатьох інших. Відповідно до іншої позиції, висунутої 

дослідниками конкретних політичних систем і процесів, легітимність 

істотна, але не обов’язкова для стабілізації режиму. У практиці режимів 

можуть бути знайдені періоди, і іноді досить тривалі, до двох десятків років, 

коли режим існує беззмінно, хоча законність та справедливість його влади 

не визнається більшістю населення. Про це, зокрема, писав відомий 

дослідник Південної Африки С. Грінберг, що показав, що режим апартеїду 

за рахунок використання військово-економічних ресурсів виявився значно 

стабільніше, ніж очікувалося, незважаючи на те, що в кількісному 

відношенні його підтримувало не більше однієї п'ятої населення. Подібну 

думку висловлював і А. Переворський, дослідник трансформації політичних 

режимів переважно на прикладі країн Східної Європи. З його точки зору, 

втрата режимом легітимності ще не означає втрати ним стабільності і 

початку політичної трансформації. Влада втрачає легітимність, якщо 

виявляється не в змозі виконати свої програмні обіцянки, якщо населенню 

доводиться платити занадто високу ціну за намічений ідеал, якщо мета як 

горизонт виявляється недосяжною.  

З проблемою легітимності політичної влади тісно пов'язана проблема 

ефективності влади. Ефективність влади – це її результативність, ступінь 

виконання своїх функцій в політичній системі та суспільстві, реалізації 

очікувань громадян і насамперед найбільш впливових шарів – еліт. 

В сучасних умовах легітимність та ефективність влади – два найважливіших 

чинника її стабільності, довіри до неї та підтримки її громадянами. 

Незважаючи на мотиваційні відмінності легітимність та ефективність влади 

взаємопов'язані. Таким чином, будь-які типи легітимності влади дуже 

багато в чому визначаються надіями населення на її ефективність, тобто 

задоволення його вимог. Багато авторитарних режимів спочатку 

страждають дефіцитом легітимності, наприклад в Чилі, Південній Кореї, 

Бразилії, але згодом значною мірою придбали її завдяки успішній 

економічній політиці, зміцненню громадського порядку та підвищенню 

добробуту населення. Проте досягти ефективності, не володіючи 

легітимністю, тобто схваленням і підтримкою громадян, досить складно. 

Ще складніше утримувати легітимність влади при відсутності її 

ефективності.  

Таким чином, проблема легітимності, при всій її важливості, не 

вичерпує змісту стабільності режиму, вона є необхідною, але не достатньою 

умовою політичної стабільності. Але в поєднанні з ефективністю, ці два 

фактори є визначальними умовами політичної стабільності влади.  
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МОРАЛЬ В ПОЛИТИКЕ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 

ВЗГЛЯДОВ ПЬЕРА БУРДЬЕ 

Тюлякова В. В., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Актуальность темы исследования обусловлена растущим 

количеством дискуссий затрагивающих этическую сторону политической 

деятельности, а именно вопросы о морали в политике. Целью данной работы 

является исследование работ Пьера Бурдье и интерпретация его теории в 

современном политическом поле.  

Вопросы о присутствии морали в политике, о правомерности выбора 

государства, о искусственной морализации своих же поступков субъектами 

политики, раскрываются в трудах известного французского деятеля Пьера 

Бурдье. В своей статье "Дух государства: генезис и структура 

бюрократического поля" Бурдье еще с первых строк указывает на 

неэтическое поведение государства, которое призвано иметь различные 

виды власти: "власти производить и навязывать категории мышления, 

которые мы спонтанно применяем ко всему, что есть в мире, а также к 

самому государству".  

Мораль поведения субъектов политики двухсторонняя. Группы 

демонстративно вознаграждают и указывают на позитивное поведение 

других, иногда даже симулируют это для показательного уважения в 

отношении идеала бескорыстия, подчинения «я» «нам», жертвованию 

частным интересом в пользу общего интереса. Таким образом, мораль в 

политике существует лишь там где она выгодна тем или иным группам.  

Этот процесс универсализации является преимущественно стратегией 

легитимации. Во многом мы можем подозревать универсальное поведение 

в том, что оно является лишь целью увеличения себе поддержки и 

одобрения группам в стремлении присвоить себе символическую силу. 

Истинная же мораль будет присутствовать там, где субъекты будут 

заинтересованы в добродетели, в бескорыстии и в общественном благе.  

Возможность существования морали в политике имеет шансы лишь в 

том случае, если будут созданы институциональные средства для политики 

морали. Для того чтобы политика была публичной, субъекты были 

преданные своему делу, каждый должен иметь меру подозрительности в их 

неправомерности, в их лицемерии и коррумпированности. Так, по мнению 

П. Бурдье, постоянное негативное ожидание, негативно влияет на 

моральность. Мораль в политике существует в созданных субъектами 

политики условиях, в которых они сами указывает или на ее присутствие 

или же наоборот, на ее отсутствие. Она граничит с личной выгодой. 

Проявление морали чаще всего есть там, где это выгодно. Она есть 

инструментом прикрытия и маскировки истинной деятельности. Она 

существует в искаженном варианте – когда разоблаченные реальности, 

противоречие законам – и признание этого далеко не являются нормами 

морали.  
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Следовательно, истинная мораль в политике может существовать 

лишь в том случае, если журналисты, социологи, политологи, юристы и все 

гражданское общество вместе с субъектами политики будут вместе 

способствовать созданию условий, в которых будет возможно 

существование их нравственной порядочности, в той среде, где будет 

присутствовать возможность критики, где сами группы будут 

стимулировать своих агентов соблюдать "moralitas" (моральность (латын.). 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПАТРИОТИЗМА 

Заец О. Н., Савченко Н. Е. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Дніпро 

Последние годы мы все чаще слышим слово «патриотизм». На каждом 

шагу мы встречаем людей, которые называют себя патриотами. При этом их 

патриотизм предполагает готовность жертвовать собой ради блага 

государства. Как правило, жертва во благо государства ассоциируется с 

готовностью воевать за государство и умереть за него, но на самом деле 

жертвы во благо страны люди могут совершать каждый день. Примером 

такой самоотдачи может быть качественное исполнение своих 

обязанностей, уплата налогов, отказ от коррупционных действий, да и 

элементарный переход улицы на зеленый свет.  

Эпоха глобализации и информатизации открывает границы 

государств, люди учатся говорить на разных языках, они перенимают 

культурные ценности других стран, живут и работают, не привязываясь к 

определенной территории. В эпоху рынка можно легко добраться в любую 

часть света и спокойно жить там, не вспоминая о родине. Но это с одной 

стороны. С другой, поучившись в странах первого мира и освоив высокие 

технологии на гранты мирового правительства, можно вернуться домой и 

улучшать жить своей страны, развивая экономику (к сожалению, 

возвращаются не многие, а взгляды тех из них, кто готов на жертвы, обычно 

не разделяет большинство соплеменников).  

Многие граждане Сомали и Сьера-Леоне мечтают попасть в 

европейскую тюрьму, чтоб не оставаться на родной земле, где их 

поджидают тысячи болезней и голод. Единицы жертвуют собой – так 

Цезария Эвора, «босоногая дива» с островов Зеленого Мыса весь свой 

талант посвятила родной земле. О каком патриотизме может идти речь, если 

нечего есть? – говорят одни. Как я оставлю тех, кто прозябает в невежестве 

и нищете? – говорят другие. Патриотизм – духовное состояние людей 

сытых, – говорят одни. Патриотизм – забота о родине, – говорят другие.  

Не смотря на то, что государства демократизируются, идея 

национального государства с такими его атрибутами, как территория, 

правовые нормы, легитимность власти, вовсе не теряет значения. Жить по 

правилам той страны, с которой ты себя соотносишь, служить благу людей, 

которые ее составляют, занимаясь своим делом, бороться с коррупцией в 

разных ее проявлениях – значит быть патриотом.  

Великая Британия всегда была одной из самых развитых стран мира и 

остается ею до сих пор. Во многом это связано и с патриотизмом. Англичане 

никогда не теряли самоидентификации. Сегодня, будучи членами 

Евросоюза, они не перешли на евро, не оставили родной фунт-стерлинг, они 

верны левостороннему движению и считают его исторически правильным, 

хотя весь мир передвигается по правой стороне. Британия выходит из войн 

победителем, так как армия хорошо мотивирована, но и, конечно же, сыта. 

Японские камикадзе шли на самоубийство ради своей родины, хотя в их 

случае это связано еще и с авторитетом императора.  
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Трудно представить монарха, который не является патриотом 

(конечно, есть и исключения). Но одно дело, когда человек пришел к власти 

на 5-10 лет, после чего, он знает, его лишат власти, но не посадят в тюрьму 

и тем более не казнят, а значит, считает он, нужно как можно быстрее 

обеспечить свое безбедное существование и бежать. А другое дело, когда 

человек знает, что вся его жизнь – это страна, и эта же страна перейдет в 

руки его детей. При монархии интересы государства совпадают с 

интересами монарха: чем сильнее государство – тем сильнее монарх, тем 

лучше его детям.  

В школах США, где никогда не было монарха, каждое утро 

начинается с гимна, и это самое сильное государство на политической арене 

(хотя и не монархия). Республиканская форма правления не мешает 

американцам быть патриотами, а наоборот, вселяет чувство гордости за 

свою страну, которая явила миру образец демократии, где народ выбирает 

правительство, которое осуществляет власть во благо народа.  

Без патриотизма невозможно построить сильную страну, к 

сожалению, Украина не имеет достаточно патриотизма. Нашей страной 

постоянно управляли соседние страны, мы настолько привыкли к этому, что 

не считаем нужным учиться управлять самостоятельно. Не будучи 

монархией, не имея «рыцарей» (по определению Д. Донцова) у власти, 

Украина также фактически не является республикой (общим делом), 

представляет собой невежественную публику, в среде которой все же 

изредка проявляются черты гражданской культуры.  

Великий раскол цивилизаций, о котором писал С. Хантингтон, 

проходит по территории нашего дома. В разные периоды истории мы были 

под властью разных стран, которые прививали украинцам свой патриотизм 

и остатки этого патриотизма сегодня проявились в войне. Восток с его 

«материей коммунизма» (термин Д. Зильбермана) и Запад с его духом 

капитализма рвут нас надвое. Нам предстоит конструировать единую 

патриотическую Украину, понять, что мы вместе, существуем как целое, как 

совокупность граждан, а не рабов, или у нас нет будущего. 
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СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК У ПЕРІОД ПОЛІТИЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Козлова В. Є., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Актуальність цієї проблеми полягає у тому, що соціально-культурні 

чинники впливають на рівень політичної стабільності у країні. Соціальні 

умови оточують людину. Культура як широке поняття у поєднанні з 

соціальними умовами життя породжує стійкі форми свідомості і поведінки 

у різних сферах життя: трудовій діяльності, побуті, сімейних стосунках, 

ставленні до природи, релігії. Причому соціально-культурний чинник окрім 

сталих форм способу життя, сконцентрованих у традиціях, звичаях 

стереотипах мислення, має рухливу складову. Вона постійно перебуває під 

впливом швидкоплинних умов, насамперед політичних і економічних. 

Важливим чинником стабільності є соціально-культурний стан суспільства. 

Адже відомо, що політична стабільність має аксіологічну цінність і 

вимірюється засобами дієздатності політичної системи такими, як 

консенсус і компроміс у прийнятті важливих рішень. Важливим принципом 

розвитку демократичного українського суспільства виступає також 

толерантність, як один із атрибутів політичної культури та загальна 

європейська цінність. Реалізація цих засобів та принципу толерантності 

покликана сприяти консолідації українського суспільства та досягненню 

політичної стабільності. 

На думку професора Йельського університету, політолога Дж. Лінца 

(J. Linz), основою стабільності політичної системи є легітимність, дієвість і 

ефективність. Як структурні елементи стабільності, легітимність (підтримка 

влади), дієвість (здатність знаходити рішення для важливих проблем) і 

ефективність (здатність впроваджувати політику з бажаними результатами) 

виявляються через ставлення людей до влади. Мінімальний рівень 

політичної стабільності означає просто відсутність на території держави 

громадянських війн та інших форм збройних конфліктів. Такої стабільності 

можна досягти, зокрема, й авторитарними методами. Демократична ж 

стабільність ґрунтується на здатності демократичних структур швидко 

реагувати на зміни громадського настрою для забезпечення досягнення 

миру і громадянської згоди. Динамічна політична стабільність є живою, 

конструктивною основою для функціонування та самовідтворення 

демократичних режимів. Зміни, що відбуваються в межах демократій, 

пов’язані з процесом політичної наступності та здатності таких відкритих 

систем реагувати на внутрішні та зовнішні впливи. 

Якщо політична система та її оточення знаходиться у стійкій 

динамічній ситуації, що характеризується наявністю значних ресурсів і 

високою ефективністю функціонування, до того ж політична еліта 

легітимна, то ця рухлива складова суттєво не впливає на дестабілізацію 

взаємовідносин між політичною елітою і контрелітою, політичною елітою і 

середовищем. Інша справа, коли політична система і оточуюче середовище 

потрапляє до кризи. Науковці-політологи, соціологи, зокрема А. Лейпхарт, 
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С. Хантінгтон, С. Ліпсет вказували на прямий взаємозв‘язок між 

політичною нестабільністю і різкою зміною соціальних умов. Особливо 

помітні зазначені зміни виявились у період демократичного транзиту на 

пострадянському просторі. Багатонаціональна країна після розпаду на 

окремі незалежні держави спровокувала хаотичні процеси в політиці, 

економіці, соціальній сфері новоутворених держав. Тривала нестабільна 

ситуація і процес утворення нових політико-інституціональних структур в 

політичній системі України пояснюється декількома причинами.  

По-перше, високий коефіцієнт гомогенності етносів, концентрації 

релігійних уподобань населення за регіональною ознакою і контрастністю 

економічних ресурсів створює передумови для використання цих 

особливостей політичними елітами у боротьбі за електоральну підтримку. 

Тож, недовіра політичним лідерам з інших регіонів – результат 

інструменталістського підходу. Ілюстрацією такого підходу є передвиборча 

кампанія. Саме тоді, зазвичай, політичні лідери формують громадську 

думку не на основі конкретних перспективних напрямів своєї майбутньої 

діяльності після обрання, а на протиставленні політичної еліти з інших 

регіонів за принципом «свій – чужий». А демократія у багатоскладних 

суспільствах, в яких політичні еліти поляризовані, на думку А. Лейпхарта, 

не має шансів довго існувати і консолідуватися. Отже, у таких перехідних 

суспільствах на перший план діяльності політичних еліт виступають не 

загальнонаціональні інтереси, і навіть не регіональні, а насамперед 

опортуністичні інтереси, котрі еліта шляхом маніпулювання намагається 

позиціонувати як регіональні.  

По-друге, соціально-культурний чинник може дестабілізувати 

ситуацію в політичній системі і середовищі й тоді, коли відбувається 

трансплантація політичних інститутів з інших політичних систем. Іншими 

словами, демократичний транзит обумовлює або використання досвіду 

інших країн ліберальної демократії в копіюванні їх політико-інституційних 

структур, або винаході чогось принципово нового у цій сфері. Як показує 

досвід, в нашій державі правлячі еліти намагаються копіювати чужий 

досвід. Разом з тим, демократичні за своїм характером норми адаптують до 

авторитарних принципів управління. А це призводить до песимістичного 

завершення чергового циклу реформ. Розірвати це коло, на наш погляд, 

допоможе обрання вищих посадових осіб, готових взяти на себе 

відповідальність за справжню модернізацію країни на принципах 

демократії. Однак, політичні інститути за визначенням являють собою 

систему формальних і неформальних норм, а також систему контролю за їх 

дотриманням. Якщо політичні лідери у змозі запустити механізм 

збільшення активності населення, його впевненості у майбутніх реформах, 

і вони спроможні захистити паростки демократії у системі контролю за 

прийняттям рішень на місцевому рівні, то стабільність реформ буде 

забезпечена. 

  



«УКРАЇНА – СВІТ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР» 

– 101 – 

ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗА СУЧАСНИХ 

УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Андрєєва Д. Є. 

НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро 

Молодь – потужний людський ресурс та рушійна сила суспільства. 

Глобалізаційні процеси сучасності зумовили нагальну необхідність 

розвитку та розкриття духовного, інтелектуального, професійного 

потенціалу молодих людей для розбудови демократичного суспільства в 

Україні.  

Підтримка молодих людей, їхнє залучення до творчої, активної участі 

в житті суспільства – це інвестиції в розвиток стратегічних ресурсів 

держави, оскільки саме молоде покоління українців виконує такі важливі 

соціальні функції, як: успадкування та розвиток досягнутого рівня 

піднесення суспільства та держави і несе функцію соціального відтворення, 

відповідаючи за збереження та спадкоємність розвитку суспільства.  

За роки незалежності України та бурхливих трансформаційних змін 

виникли як нові можливості так і нові проблеми та ризики для української 

молоді, які можна розглядати як загрозу безпеці людини. Серед основних 

ризиків – зростання безробіття та бідності серед молодих людей, майнова 

нерівність, погіршення доступу до основних соціальних послуг, до якісного 

навчання та медичного обслуговування, нестабільність сім’ї, поширення 

алкоголізму, куріння та вживання наркотиків, ризикована статева поведінка, 

торгівля людьми, зростання злочинності серед неповнолітніх та 

розповсюдження ВІЛ/СНІД, туберкульозу, гепатиту, тощо. Загальна 

ситуація, що має ознаки політичної, економічної та соціальної кризи, 

негативно впливає на якість життя молодих людей, їх впевненість у 

майбутньому та життєві перспективи. Проте проблеми, пов’язані з 

бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю 

змістовного дозвілля, що загострилися в останні роки, справили негативний 

вплив на молодь. Значна частка молодих громадян зайнята в тіньовому 

секторі економіки. Збільшуються обсяги нелегальної зовнішньої трудової 

міграції. Зменшується інтерес молоді до літератури, мистецтва, культурної 

спадщини, негативно впливають на неї недоброякісні зразки вітчизняної та 

іноземної масової культури, знецінення в державі положення освіти, 

фізичної культури та спорту.  

Отже, зміни в Україні призвели до формування нових вимог, а також 

до появи нових можливостей та суспільних ролей для молоді України. 

Завдяки змінам стали більш помітними проблеми, пов’язані з людською 

безпекою та розвитком, які раніше не поставали настільки гостро або не 

існували взагалі. Протягом усіх років незалежності Україна подолала шлях 

змін, які торкнулися всіх організаційно-правових аспектів адміністративно-

правового регулювання й розвитку: від суспільних до політико-

економічних. Тому забезпечення соціального становлення і розвитку 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cc5w38&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8754.s_nMnz0pj0hRPI3DnHXiol08zLnDQhzCmNxQur4miGx7FYuvoUYF0mKxvmwZD8M5yRSDe059BxQlHbJSdnvIAb2W_R0hcanCqFhNeHWFL0MDSsBTZaJfuHyKNWj-XBMojg4YJI1UDj3AVu9Vv3mn8A.d946836d046fcbc3c58cb13c42de2af25c31edfb&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc0ydzAINvKKL1L1JKGopwoASwAEaujNQv4iwk6iaAl0P4o-it9IFe5byLyRE1Sva-g,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6SH1vaUFDwIKTizl3DrNA8N-inp8jhr7G3YHLVmVSu-uHqS4s7v-jLnKEr3wW4UVrltDiheLTKhcp8A-3xRHAKJhqMAF5r_kgZTjWegO_X5aQ87G7T_A5_rG70bWayVxJsPqAjBQZQeFHWGObaYfvWcavBRAHe3Cgq-jlYRj1Uwxx3CVF9b47TwJnNGIujDTRoCaBdjnTa1JE4TdwQvqR_txpdmOCNz2Xxq2Ee1bQPFE581AGoJ5iDCV3Fn75vnsJkf9KMUuiE_bJNeZSNZzW0ukblS1oJ3t-L-Rc1Ho9OFf1eKvjHv7KTa--X455Ohp_d_j9HaszCC4iJXExTIaEubutSC2z53saiDbtMYRYPEvihUrmp2s9Fz9PBPrBafeCT8gy-LCPQMEnPMD6NWaK-OVAd3XI2140FgflaThDlVSUQSntYHHSwyokxej7b2nVSiUT8H8aGxTPIk3BGr_rh8raZnBMItpwWBSSKBqHu7U3ul-s0zzu2TBJha3xCkbUIuuNylQiVl77CbyUKMEKBGuVsRHYz5yO3YbsGrkWiuntAwhrZPWaSolFSC1y-QYvLZcixR5Bnn7r-gDsRCPnzWXS70QCupCc2jkk9bdMPcLO57A0XkpOslE3n73Ext94nMvGtDUIBZlx-mPWBx_bQyKGQ4E4-eLpTKZP-YcwC-3Tx_98KwYeZju-biGRvZKEHZbyoCfBRmqwCUqkAHchVsWbDTmCM1298igfoavQbB6J1Y5bzLWeisHMbiUYqBC5LZm58qcoJayqczk5YpM05r28A9qEGrLzqDOgGNqUUDkIM-lDBIDMJFJVIvl-RnbNdVziOlRPDnEpfIlewjbuQoJwe27WvJJAv2yi9JFsl57VXdyEnn7sw4DIiTXzLlpIwWc8PPEblGHCTA9PM3G4kzUwayKdb3gJZy4ONwcw3mCmpNDP62j5BLSg7OHtEKP5Yt8HegAVM_ZrTeKEA32-_pTaqk77wUrWpKXODihqCmsBu8dlTLwYc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFpBMDhzV0tRdDlRZVhBUlJ6Szh6b3lLRWpOazFxTlpLN2J2cWpCb2F4c2hOcXNoNWRrdll2cHJOR0xOUFp1Vjdsdk9GQlBLY2U3&sign=3256185a3b7a985fc5105d32ade3c025&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF0NVzibzosHaI7gNYr6mZTqxsG4s1YkcU2NeUmj_rdQAAkIYZhJXWsMgXi3izm350neMZFYB69A8qoib-sZKooycO8SZid2PDAv11cp3LU1ouZIyDJTLmA3nyYcrYcycHF-fvzrzALz2GZUpFAfFIybQFnFpvu_VGw_E6ifsSGz9KXgHHdVRy40Be6jmi-mPZN7Se3-7AZkrLxenDXlh0S-n4fyg1eQrJ4xUd5_TKmUJoQcA1YQlkrRsScP3TdeAAI_HPeZttscRUA8YB2BWI5JWvL5akD1qkXIwAWPBApxizWxLKKGcyY&l10n=ru&rp=1&cts=1576441499315%40%40event
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молоді, реалізації її конституційних прав та свобод потребує посилення 

координації зусиль держави і громадськості в цьому напрямі.  

Сучасна молодь тримає в руках ключ від демографічного, 

соціального, економічного, політичного та культурного прогресу України. 

Водночас, реальні можливості молодих людей досягти прийнятного рівня 

безпеки людини – матеріально, по рівню охорони здоров’я, по безпечній 

поведінці – дуже низькі.  

Стратегічними завданнями ефективної молодіжної політики мають 

стати наступні: створення безпечного середовища для молоді України 

шляхом виявлення ключових проблем молодіжного сектору, розробки та 

впровадження стратегії розвитку молодіжної політики в Україні для 

самовираження та інтеграції молоді у сучасне суспільство через набуття 

компетентностей у сферах врядування, підприємництва, соціальних та 

демократичних цінностей та ставлень, створення можливостей для 

самореалізації.  

Але, без залучення до процесу виховання майбутнього Українця 

(яскравої здорової небайдужої Особистості) представників позитивного 

кола освітянського простору; докорінних змін в асигнуванні у систему 

освіти; повернення престижу статусу «Педагог», – всі ці міркування 

поповнять банк людських нездійсненностей…  

Для істотного покращання засад нормативно-правового регулювання 

в галузі молодіжної політики в Україні необхідно провести кодифікацію 

чинного законодавства в цій галузі, зокрема розробити єдиний нормативно-

правовий акт, що мав би на меті систематизацію відповідних правових норм 

та уніфікацію правового регулювання засад молодіжної політики в Україні.  

До розроблення вказаного нормативно-правового акта важливо 

залучити представників громадськості та спеціалізованих установ, що 

займаються вивченням проблем молодіжної спільноти, в тому числі 

кадрових педагогів ВНЗ. Проведення Україною курсу реформ буде 

ефективним та успішним лише за активної участі молоді у цьому процесі, 

тому проголошення найважливіших пріоритетів розвитку молодіжної 

політики є стратегічним завданням держави. Успішна реалізація 

проголошених пріоритетів приведе до якісних змін у суспільстві, 

модернізації всіх сфер суспільного й державного життя. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Зелена К. В., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

В сучасних умовах розвитку держави потрібне встановлення нових 

критеріїв корпоративної культури, що будуть направлені на вирішення 

нових та існуючих проблем. Сьогодні, корпоративна культура є вищим 

рівнем розвитку організаційної культури. На наш погляд у формуванні та 

розвитку корпоративної культури державних службовців діє протиріччя між 

цінностями, закладеними в законах про державну службу та службу в 

органах місцевого самоврядування, і реальними цінностями характерними 

для рівня буденно-практичного свідомості чиновників.  

Державна служба не є річ в собі і для себе. Вона являє собою інститут 

або підсистему держави, які покликані забезпечити раціональність і 

ефективність останнього. Значить, процес становлення державної служби в 

Україні повинен позитивно впливати на соціально-економічний і духовно-

культурний розвиток країни. Державна служба це специфічна сфера 

діяльності, яка передбачає наявність особливого типу працівника. На наш 

погляд йому притаманні такі характеристики: служіння людям, старанність, 

високий професіоналізм, прагнення до кар'єрного росту, мобільність, 

відповідальність і прихильність корпоративним ідеям.  

Підвищення рівня корпоративної культури державних службовців, 

формування в ній доцільних ціннісних орієнтацій, установок, норм, 

відносин, є важливою умовою ефективного функціонування державної 

служби на благо суспільства. Корпоративні цінності є внутрішнім стрижнем 

корпоративної культури державної служби. Тому, формування ролі 

етичного середовища всередині державної служби, перетворюється в 

важливий засіб оздоровлення суспільства і здійснення позитивної ціннісної 

орієнтації нового покоління чиновників. Вивчення організаційної культури 

державних службовців, на наш погляд, стає сьогодні перспективним 

напрямком наукової діяльності, в рамках якого вирішуються проблеми 

ефективного функціонування державного апарату. Для чиновників, 

корпоративна культура має важливе функціональне і статусне значення. 

Вона є показником рівня довіри з боку населення до державних структур, 

критерієм оцінки суспільством ефективності управлінської діяльності та 

культурних чинників, службовців органів місцевого самоврядування. 

Актуальність даної проблематики визначена соціально-психологічними 

протиріччями формування корпоративної культури державних службовців 

місцевих органів самоврядування.  

Якщо під культурою переважна більшість дослідників розуміють 

рівень освіти та виховання людини, ступінь оволодіння конкретною галуззю 

знань або діяльності, то психологічна культура включає в себе три основні, 

найбільш значущі елементи: пізнання себе, пізнання іншої людини, вміння 

спілкуватися з людьми і регулювати свою поведінку. У психологічний 

портрет зазвичай включають: темперамент, характер, здібності, 
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спрямованість, інтелектуальність, емоційність, вольові якості, самооцінку, 

рівень самоконтролю, здатність до групового взаємодії, вміння 

переконувати. Кожна з цих властивостей відіграє величезну роль в 

управлінській діяльності і саме тому їм слід приділяти особливу увагу при 

формуванні управлінських навичок фахівця. 

Організаційна чи корпоративна культура – це модель цінностей, норм, 

переконань, установок і припущень, які, можливо не виражені словами, але 

формують те, як люди поводяться і як вони діють. Цінностями називається 

те, що вважається важливим в поведінці людей і організацій. Норми – це 

письмово зафіксовані правила поведінки. Термін організаційна культура 

частіше зустрічається в повсякденному житті, ніж корпоративна культура.  

Інтерес до вивчення організаційної культури державної служби за 

кордоном зростає в 90-х роках XX століття, що викликано зміною звернених 

до апарату управління суспільних очікувань і переосмисленням 

організаційних основ державної служби. Зокрема, А. Лоутон і Е. Роуз 

звертають увагу на консервацію в культурі державних організацій 

застарілих цінностей і норм службової діяльності, відставання від нових 

ідей і досвіду комерційних структур. Д. Осборн, П. Пластрік та інші фахівці 

розглядають розвиток організаційної культури як один з механізмів 

реформування системи державної служби та приведення державних 

структур у відповідність з новими умовами життєдіяльності суспільства. 

В цей же час в Росії В.Е. Бойковим, В.М. Соколовим та іншими фахівцями 

проводяться дослідження, що зачіпають окремі аспекти організаційної 

культури державної служби, здійснюються дисертаційні дослідження 

(В. К. Кісілев, С. В. Сергушко), присвячені виявленню сутності 

організаційної культури державної служби. Специфіка взаємодії 

соціального середовища і особистості виражається в тому, що існує 

безпосередній зв'язок і постійна залежність між соціальним середовищем і 

особистістю, її інтересами і потребами. Соціальне середовище виступає як 

найбільш загальний рівень соціального визначення особистості та її потреб. 

Одночасно з дослідженнями організаційної культури за кордоном 

ведеться вивчення іміджу державних службовців (С. Джілмен, К. Льюіс, 

Ю. Вайблер, К. Хілл). У роботах вітчизняних фахівців (В.М. Шепеля, 

Г.Г. Почепцова) поняття «імідж» починає використовуватися в 90-х рр.. 

XX століття. З 1994 року публікуються результати перших соціологічних 

досліджень, метою яких стає виявлення основних характеристик образу 

державного службовця, сформованого у свідомості росіян, ставлення 

громадян до діяльності державних структур. В даний час науковий пошук в 

цій області знаходиться на етапі опису сформованого іміджу державних 

службовців і виявлення тих параметрів їх діяльності, особистісних якостей, 

якими, з точки зору населення, повинні володіти представники державної 

влади. 
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УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ МЕГАПОЛІСА 

Полюшкін С. С. 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро 

Мегаполіси є складними динамічними організаціями, що відповідно 

до теорії систем характеризуються наявністю поліелементного 

внутрішнього та мінливого нестабільного зовнішнього середовища. В цих 

умовах для забезпечення стабільності економічного й соціального розвитку 

муніципальної системи необхідним є вироблення відповідної стратегії її 

розвитку та спеціального інструментарію стратегічного управління. Адже 

за відсутності чітко сформульованих орієнтирів, науково обґрунтованих 

цілей та завдань розвитку в управлінні розвитком муніципальних утворень 

виникає багато проблем, таких як неможливість скоординувати різнорівневі 

плани функціонування галузево-функціональних комплексів, що 

розташовані на їх території, складність в узгодженні діяльності та мотивації 

суб‘єктів економічної діяльності, неузгодженість у розподілі та 

використанні всіх ресурсів території, складність в оцінці ефективності 

муніципального розвитку тощо.  

У свою чергу в основі стратегічного управління покладені певні 

методологічні принципи, які мають використовувати всі місцеві 

співтовариства. У процесі розробки та впровадження стратегії розвитку 

територіальної громади можливо виділити наступні етапи:  

- проведення комплексного аналізу свого внутрішнього стану із 

визначенням відмінностей та особливостей, які можуть стати головними 

чинниками зростання мегаполісу;  

- вивчення зовнішнього середовища з оцінкою загроз та 

знаходженням потенційно перспективних ніш для розвитку міста;  

- формування бачення системного використання внутрішнього 

потенціалу міста в реальних умовах міжнародної та регіональної 

конкуренції;  

- обґрунтування стратегічних цілей та сценаріїв розвитку міста;  

- визначення організаційних форм та важелів втілення того, що 

намітили;  

- здійснення моніторингу за втіленням та коригуванням 

відповідно до внутрішніх та зовнішніх змін (слідкування за процесом 

розвитку та рефлексія на зміни).  

Відповідно до світового досвіду процес розробки та реалізації 

стратегії розвитку може здійснюватись на двох рівнях – муніципального 

утворення в цілому та окремих зон стратегічної відповідальності (окремих 

інституцій та спеціальних локальних сфер діяльності міської влади із 

задоволення певного комплексу однорідних потреб громади).  

З цієї точки зору очевидно, що ефективний розвиток мегаполісів 

значною мірою пов‘язаний із створенням додаткових структур управління, 

наближених до населення та активно взаємодіючих між собою в інтересах 

усієї територіальної мега-громади. Тому у складі мегаполісів створюються 
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райони, як відносно самоврядні території з відповідними органами 

публічної влади. Згідно із законодавством про місцеве самоврядування в 

Україні питання організації управління районами в містах належать до 

компетенції міських рад. При цьому обсяг і межі повноважень районних у 

містах рад та їх виконавчих органів визначаються відповідними міськими 

радами за узгодженням з районними у містах радами з урахуванням 

загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних громад 

районів у містах. Не менш важливими є й питання встановлення системи 

управління іншими територіальними утвореннями, що входять до складу 

мегаполісів – міст районного значення, селищ, сіл, де управління є за 

законом самоврядним.  

Очевидно, що в процесі управління сталим розвитком мегаполісу 

важливим є досягнення синергії в територіальній громаді на основі 

узгодженості та скоординованості процесів у відповідних підсистемах 

міста. Синергія передбачає співробітництво, координацію та кооперацію в 

діях усіх зацікавлених суб`єктів та об`єктів територіальної громади та 

спрямування їх зусиль на досягнення соціально значущих цілей. 

За синергетичною парадигмою треба щоб виникло явище резонансу, коли 

певні політичні, економічні, екологічні та інші флуктуації накладаються, що 

посилює інтенсивність відповідних процесів і призводить до швидкого 

виходу мегаполісу на якісно новий рівень його функціонування. Тому 

ефективність управління залежить від того, як суб`єкти управління (органи 

публічної влади на всіх рівнях мегаполісу) розуміють, сприймають, 

відображають потреби та цілі життєдіяльності своїх громадян, якими 

інтересами вони керуються при прийнятті управлінських рішень, чи 

враховують в своїй управлінській діяльності процеси самоорганізації 

соціуму, чи в повній мірі забезпечують активізацію насамперед 

внутрішнього потенціалу територіальної громади. Адже концентрація 

ресурсів, як головна умова для вирішення проблем, що накопичуються, вже 

недостатня сама по собі. Дедалі більшого значення набувають синергетичні 

ефекти, кооперативні спільні дії всіх суб‘єктів загального процесу розвитку.  

Тому потужним стимулом для сталого розвитку мегаполісів є 

реалізація комплексної системи управління на основі постійного 

соціального діалогу та партнерства з організаціями громадянського 

суспільства, розвитку консультативно-дорадчих структур.  

З огляду на вищезазначене, стратегічний план розвитку мегаполісу 

має розроблятися та прийматися за участю всієї територіальної громади. 

В основу його розробки та впровадження мають бути покладені ідеї 

соціального партнерства та суспільної кооперації. Адже стратегічний план 

розвитку територіальної громади є системним документом, який описує 

модель (виходячи з реальних зовнішніх умов та внутрішнього потенціалу) 

майбутнього громади, задає орієнтири та критерії для прийняття рішень 

усім суб‘єктам процесів розвитку міста (інвесторам, місцевому бізнесу, 

владі і населенню міста) відповідно до накресленої перспективи. Крім цього 

він фіксує дії, які приведуть до досягнення узгоджених громадою цілей, 
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зобов‘язання та домовленості сторін щодо участі у процесі зміни 

соціокультурного та просторового середовища.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ 

Ботвінцева О. Г., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Актуальність теми дослідження зумовлена зростанням обсягу 

інформаційних кампаній у сучасному світі. Ведення війни в інформаційних 

процесах почало свій розвиток на Заході і саме там розвинулися основні 

доктрини впливу на суспільну свідомість, були розроблені технології, 

техніки та прийоми їх реалізації. Успіх їх застосування переконав політиків 

та експертів у дієвості цих засобів. Метою роботи є визначення 

інформаційного фактору впливу у суспільно-політичних процесах держави 

як по відношенню до своїх громадян, так і по відношенню до міжнародних 

акторів. Дана тема розглядається у роботах таких дослідників як 

О. Деревицький, А. Манойло, С. Кара-Мурза, У. Ліпман, Р. Макнейл та інші.  

Першочергово треба дати визначення поняттю «інформаційна війна», 

що виступає як всеохоплююча, цілісна стратегія, яка обумовлена 

всезростаючою значимістю та цінністю інформації в питаннях 

командування, управління, політики, економіки, суспільного життя й має 

всеохоплюючий характер і комплексно використовується... В рамках 

суспільно-політичного виміру інформаційна війна − це процес вико-

ристання інформації і управління нею з метою набуття конкурентноздатної 

переваги над супротивником.  

Іншим важливим аспектом проблеми є те, що зростання обсягу 

інформації в світі суттєво знизило, якщо не повністю усунуло здатність 

урядів контролювати інформацію, яку отримує населення. Наявність 

інформаційної технології є настільки важливим фактором, що той, хто 

використовує її, повинен також змиритися із величезними змінами в 

соціальному середовищі. Той же, хто заперечує цю технологію, 

зіштовхується з ризиком фізичного знищення. Інформаційні технології у 

наш час дають можливість «керувати» при мінімальному насиллі та 

кровопролитті. На сьогоднішній день інформація є стратегічним ресурсом, 

який необхідно ефективно використовувати для того, щоб досягти переваги. 

У зв’язку з тим, що інформація відіграє ключову роль, будь-яка дія, що 

здійснюється в інформаційному середовищі, може мати наслідки для 

фізичного виміру (матеріали, індивіди, фінанси) і для середовища 

абстрактного (система переконань).  

Також окремої уваги заслуговує напрямок інформаційної війни, 

спрямованої на населення держави, в якому відмічається можливість 

створення людини іншого типу, якою можна було б керувати. Питання 

управління свідомістю населення через інформаційні джерела має такі 

особливості як підхід до розгляду питання перетворення населення у натовп 

та дослідження особливостей цього утворення, а також місце і роль індивіда 

у масі і його відмінність від індивіда, який не входить до неї, фактично особи 

на яку спричиняється інформаційний вплив, здійснюваний через створення 

усно розповсюджуваних хвиль інформації і осіб поза цим впливом. 
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В окремих прийомах інформаційної війни могутність слів знаходиться в 

тісному зв’язку з образами, які вони викликають і зовсім не залежать від їх 

реального змісту. 

Ще одним аспектом є те, що інформаційна революція змінює вигляд 

інститутів. Вона усуває ієрархії, розпилює і перерозподіляє владу (часто в 

бік менших елементів), перетинає і змінює кордони, розширює горизонти 

часу і простору. Інформаційна революція посилює важливість мереж. Вона 

дає можливість різним і віддаленим діючим особам зв’язуватися, 

консультуватися, координувати один з одним дії на великих відстанях і з 

більш якісною інформацією, ніж раніше. Інформаційна революція буде 

причиною зрушень у шляхах конфлікту між суспільствами і методах 

військових дій – конфлікти на рівні суспільства та бойові дії у сфері 

управління та контролю на воєнному рівні. Обидва типи пов’язані з 

інформацією, вони також лише форми війни за знання суспільства або 

воєнних про себе чи супротивників.  

Наукова новизна полягає в тому, що сформульовано визначення 

понять інформаційної війни, як фактору, котрий впливає на суспільно-

політичні процеси держави або її акторів, на населення чи окремі групи 

індивідів власної або іншої держави з метою підкорення шляхом ведення 

бойових дій в інформаційному середовищі країни та/чи міждержавному 

просторі. Пропаганда власного способу життя є одним з найважливіших 

напрямків сучасної інформаційної війни. У зв’язку з цим можна вважати 

інформаційною зброєю використання інформаційних технологій та 

інформації для руйнівного впливу на інформаційні системи і менталітет 

противника. У порівнянні зі звичайною зброєю інформаційна зброя має цілу 

низку нових особливостей. Вона носить виражений наступальний 

характер, оскільки ефект інформаційного удару закладений в його 

превентивності. Наступальний характер інформаційної зброї багато в чому 

визначає обличчя інформаційної війни і дозволяє відразу визначити 

інформаційного агресора. Наступальність дозволяє виміряти потенціал 

агресивності, якщо визначити обсяг інформації, цілеспрямовано 

трансльований від однієї країни до іншої. 

Інформатизація суспільства вже привела до багатьох необоротних 

процесів, які негативно впливають на суспільне життя, знищують 

духовність людини, її свідомість та розуміння. Дія інформаційних воєн 

стосується усіх сфер життя суспільства, і наслідки таких воєн є надзвичайно 

небезпечними, вони знищують духовні цінності суспільства, що може 

привести до руйнації соціуму як такого. І сьогодні країни світу повинні 

працювати над створенням нормативно-правової бази, яка б змогла 

врегулювати процеси інформатизації суспільства. 

Отже, у широкій перспективі інформаційна війна проводиться в 

багатьох вимірах. Вона виступає державною стратегією, яка залучає всі 

важелі національної могутності для створення переваг на стратегічному 

рівні. Являючи собою дещо більше ніж просто застосування інформаційних 

технологій інформаційна війна сприяє збільшенню ефективності сучасних 
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інструментів війни. Вона являє собою дії, необхідні для того, щоб 

паралізувати не тільки системи воєнного управління і контролю 

противника, але і його політичну і фінансову системи.  
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ІДЕОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ 

Павлов Д. М. 

Національна металургійна академія України, Дніпро 

Враховуючи наявну ситуацію в Україні та в світі, питання політичної 

пропаганди набули особливого значення та вимагають більшого наукового 

осмислення.  

Механізми пропаганди є системами засобів, послідовно організованих 

з метою структурування сприйняття, мислення та поведінки індивідів та 

груп для зміни владних потенціалів у суспільстві в інтересах сил, що 

ініціюють відповідні трансформації громадської думки. Ідеологічний 

механізм пропаганди є системою взаємопов‘язаних ідей, комплексний 

вплив яких перетворює індивідів та соціальні групи на слухняні інструменти 

інформаційно-психологічної боротьби за владу.  

Відзначимо, що пропаганда відіграє соціалізаційну роль у суспільстві, 

розповсюджуючи не просто знання про світ, а ідеї, які є своєрідними 

«правильними» настановами щодо соціальної та політичної реальності з 

позицій інтересів реципієнта пропаганди. Переосмислена на основі певних 

ідей реальність, стає потенціальним об‘єктом перетворення 

цілеспрямованої поведінки обробленого пропагандою суб‘єкта, виходячи із 

структури його ідеалізованих уявлень про майбутнє. Процес соціалізації 

обумовлений низкою чинників, серед яких, крім ідеологічної, соціальна, 

національна, релігійна та статева. Вони визначають когнітивно-ціннісну, 

раціонально-інструментальну та емоційно-образну специфіку орієнтацій, 

настанов та інтенсивність підтримки чи неприйняття політичних рішень. 

Соціалізаційна роль пропаганди забезпечується за допомогою певних 

інституціоналізованих практик. Сутність цих практик виявляється у 

виробництві, систематизації, інтеграції та передачі знань як сукупності 

«загальноприйнятих істин стосовно реальності», що складають 

«мотиваційну динаміку інституціоналізованої поведінки» та визначають і 

конструюють ролі, що мають відігравати соціальні суб‘єкти, поведінка 

яких, тим самим, стає контрольованою і передбачуваною [1, с.109-110]. 

До таких інституціоналізованих практик, які виступають елементами 

когнітивного та нормативного механізмів пропаганди, у концепції 

П. Бергера та Т. Лукмана належать: по-перше, часте повторення; по-друге, 

типізація ситуацій та ролей; по-третє, розповсюдження та розподіл знань; 

по-четверте, лінгвістичні, теоретичні, ролеві та символічні репрезентації. 

Пропагандистська сутність цих практик полягає в тому, що вони роблять 

обґрунтованими та виправданими суспільно-політичні відносини, що 

являють собою певний порядок розподілення та реалізації політичної влади 

у суспільстві, та роблять це ефективно, тобто, користуючись словами 

П.Л. Бергера та Т. Лукмана, «з економією зусиль» [1, с. 90].  

Когнітивний та нормативний механізми пропаганди є частиною її 

ідеологічного механізму, але, власне, ідеологічний механізм має свою 

специфіку дії, хоча й має багато спільного з релігійним механізмом. Подібно 

до релігійного механізму пропаганди, ідеологічний поділяє світ на дві 



Міжнародна інтернет-конференція студентів і молодих вчених 

– 112 – 

реальності – хибну та істинну, деградовану та ідеальну. Тут можна говорити 

про архаїзацію як інструмент пропаганди та, одночасно, складову її як 

релігійного, так й ідеологічного механізму. За рахунок поділу реальності на 

деградовану та ідеальну (гріховну та божественну, в релігійній версії), 

реципієнт пропаганди вже не може зберігати нейтральність щодо 

реальності, яка нав‘язана йому як деградована, гріховна.  

Символізаційний вимір ідеологічного механізму пропаганди – це 

приписування значень речам, подіям та особам з тим, щоб вдало для 

претендентів на здійснення влади структурувати сприйняття потоку 

реальності. В результаті вдалої символізації, покращення життя більшості 

суспільства приписується мудрій політиці керівників держави, 

а прорахунки в соціальній, економічній чи зовнішній політиці – списуються 

на ворогів чи попередників. В основі символізації лежить номіналізація 

(називання). У пропагандистському механізмі номіналізація доповнюється 

архаїзацією, що структурує реальність у свідомості реципієнтів за 

принципом «третього не дано», тобто або чорне – або біле.  

Ідеологія раціонально та доступно вказує простий шлях до бажаного 

майбутнього. По суті, дає прості відповіді на складні запитання, що її 

ріднить з пропагандою. Ідеологія має неперевершений потенціал пояснення 

світу, ситуацій та подій.  

Таким чином, ідеологічний механізм пропаганди є системою 

взаємопов‘язаних ідей, комплексний вплив яких перетворює індивідів та 

соціальні групи на слухняні інструменти інформаційно-психологічної 

боротьби за владу. Ідеї у пропагандистському механізмі уявляють собою 

добре структуровані уявлення, що стимулюють прагнення індивідів та груп 

позбутися страждань травмуючої реальності та задовольнити духовні та 

матеріальні бажання, на шляху реалізації яких стоять різноманітні вороги. 

Дієвість ідеологічного механізму пропаганди полягає в тому, що він 

акцентує увагу громадськості на боротьбі з ворогами, тим самим не лише 

формує відповідним чином громадську думку, але й залучає активну 

частину суспільства на бік одного із політичних таборів, що змагаються за 

владу. У результаті, пропагандистський вплив здійснюється не лише на уми, 

але й на соціальні та політичні дії, а об‘єкти пропаганди, ставши носіями її 

ідей, перетворюються на її вторинних суб‘єктів.  

 

Література: 

 

1. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания [Текст] / П.Бергер, Т.Лукман. – М.: «Academia–Центр», 

«МЕДИУМ», 1995. – 323 с. 
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СИСТЕМА МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА 

ПОЛІТИЧНОЇ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ 

Стригун А. Г., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Актуальність теми дослідження зумовлена зростаючим впливом 

систем масової комунікації на дестабілізуючі політичні процеси в державі. 

Метою роботи є дослідження впливу кожного з комунікативних засобів на 

політичну стабільність, розгляд світової практики створення процесів 

політичної дестабілізації держав, визначення можливих способів захисту та 

протидії. Вивченням даної проблематики займались такі дослідники як 

О. Байгушкін, С. Зелінський, Л. Воронцова, М. Лаурістін та інші.  

Процес політичної дестабілізації держави передбачає ініціювання 

політичної нестабільності. Проведення ініціювання політичної 

нестабільності стало можливим з початку ХХ ст., коли людство отримало 

широке розповсюдження масових друкованих ЗМІ, з’явився кінематограф 

та бездротовий телеграф. Можливості цих засобів комунікації в повному 

обсязі були оцінені військовими та політичними кругами лідируючих 

індустріальних держав. В цьому контексті масова комунікація 

розглядається як систематичне розповсюдження повідомлень (через друк, 

радіо, телебачення, кіно, звукозапис чи відеозапис) серед чисельно більших, 

розосереджених аудиторій з метою утвердження духовних цінностей даного 

суспільства та здійснення ідеологічного, політичного, економічного чи 

організаційного впливу на оцінки, думки та поведінку людей з метою 

ініціювання політичної нестабільності.  

Навколо об’єкта ініціювання політичної нестабільності за допомогою 

психологічного, соціального, економічного, політичного, правового та 

інформаційного тиску створюється певне комунікативне середовище, яке 

призводить до очікуваного зрушення в політичній поведінці громадян. 

У системі масових комунікації через засоби масової інформації введено такі 

поняття як «керована криза», «керований хаос», «ініційована соціальна 

криза». Вони передбачають втручання у внутрішні справи суверенної 

держави та ініціювання на її території ситуації, яка характеризується 

політичною, економічною та соціальною нестабільністю. Виникає ситуація 

ініційованої політичної нестабільності, під якою варто розуміти особливий 

вид довготривалого, спрямованого впливу на державу в цілому чи окремий 

її регіон (або регіони), для штучного створення внутрішньої соціально-

політичної нестабільності, що дає ініціаторам певний політико-економічний 

або геополітичний виграш.  

У системі масової комунікації процес політичної дестабілізації 

держави опирається на структуру комунікативного процесу та пов'язаний з 

населенням в цілому. Політична стабільність держави багато в чому залежна 

від масового суспільства. Маси безпосередньо призводять до дестабілізації, 

ініціюючи політичну нестабільність. Отже, можемо зробити висновок, що в 

процесі політичної дестабілізації суспільства значна роль належить системі 

масової комунікації з підконтрольними їй елементами. Саме через 
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комунікативні канали, через тексти, коди, повідомлення − передається 

інформація, яка впливає на суспільство та ініціює політичну дестабілізацію 

держави. 
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КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ГЕНДЕРНОЇ 

НЕРІВНОСТІ 

Мошак Д. С., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Об'єктом досліджень гендерної антропології є андроцентризм, 

дослідження якого вводить категорію соціокультурної статі («gender») в 

науковий дискурс. Антропологи були першими, хто відзначив варіативність 

статевої поведінки в різних культурах і заглибилися в ретроспективне 

вивчення бінарного символічного поділу на «чоловіче» та «жіноче». 

У 30-40 рр. ХХ століття американський антрополог, М. Мід, 

використовуючи метод прямого включення, зайнялася вивченням 

гендерних відмінностей в африканських племенах, результатом якого стали 

такі роботи, як: «Дорослішання на Самоа», «Пол і темперамент у трьох 

примітивних суспільствах», «Наступність в еволюції культури» та інші. Такі 

крос-культурні дослідження дали поштовх для подальшого поглиблення у 

вивченні соціальних джерел поведінки індивідів, обумовлених 

соціокультурно способів чоловічої та жіночої поведінки, залежності 

сексуальної поведінки, розподілу материнських і батьківських ролей від 

принципів культури і т.п.  

Ідея відмінності «статі біологічної», «статі культурної», 

«сексуальності» і «особистості» відкрита в роботах М. Фуко, який 

стверджує, що можливість статевого контакту − це елемент владної 

структури, який в подальшому визначав способи управління і контролю 

населенням, тобто сексуальні відносини − це завжди прояв влади, активної 

і пасивної поведінки. Ще З. Фрейд стверджував, що джерело гендерної 

нерівності − це агресія, яка гормонально закладена в чоловіках і викликає у 

них активну і домінуючу поведінку. Бінарний ментальний поділ асоціює 

чоловіче з «правим», «енергійним», «вірним», «активним», «культурним», − 

а «жіноче» з протилежними характеристиками. Тобто відбувається 

маргіналізація жіночого начала.  

Г. Рубін в роботі «Обмін жінками» стверджує, що проблема гендерної 

нерівності в тому, що жінка є об'єктом, а не суб'єктом владних відносин. 

У традиційних суспільствах шлюб − найголовніша форма обміну 

подарунками, а жінка виступає найціннішим даром. Табу на сексуальне 

використання дочки або сестри − це правило, що змушує віддавати їх 

іншим, в результаті чого, між різними племенами встановлювався 

соціальний зв'язок. Лінгвістичними доказами цього звичаю в сучасному 

суспільстві є мовні форми «взяти заміж», «віддати заміж»; існування таких 

виразів як «дружина військового» і т.п. У зв'язку зі своїми тілесними 

функціями жінка поміщається в ті соціальні ролі, які є більш доступними − 

тобто нижчі, ніж чоловічі. Те, що роблять жінки за межами зони 

обслуговування сфери − девальвується. Згідно з висновками Дж. Хубер, 

статус жінки безпосередньо залежить від ступеня участі в забезпеченні 

їжею, але в деяких суспільствах потреба у відтворенні населення повністю 

виключає жінок з діяльності, що дає владу і престиж. У 2000 році на Саміті 
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тисячоліття Україна підписала Декларацію тисячоліття ООН, одним з 

пунктів якої є забезпечення гендерної рівності. 

У 2016 році наша країна зайняла 104 місце з 145 можливих в 

щорічному індексі гендерного розриву Всесвітнього економічного форуму. 

У складі Верховної Ради України VIII скликання 12% або 51 жінка. І це 

найкращий результат за всю історію незалежності України. У попередньому 

скликанні їх було 9,9% (44 особи), а в першому − всього 2,3% (11 жінок). 

Вперше в історії сучасного українського парламентаризму жінка зайняла 

місце віце-спікера Верховної Ради. Є жінки і серед міністрів нинішнього 

уряду команди Зеленського. Світові експерти прийшли до висновку, що 

країни, які мають в своїх парламентах і урядах менше 25-30% жінок, погано 

справляються з питаннями соціального захисту, охороною материнства і 

правами дітей. Дискримінація за статевою ознакою вважається основою для 

інших її видів, таких, наприклад, як національна або вікова. Світовий лідер 

в області гендерного рівноправ'я − Швеція, яка перемогла соціальні 

проблеми, тому що стала активно залучати жінок до управління державою. 

Жіноче представництво в парламенті і уряді цієї країни доходить до 47%. 

Тобто існує прямий взаємозв'язок між зростанням гендерного рівноправ'я і 

зниженням рівня бідності. Важливо відзначити, що нерівномірне 

представництво жінок і чоловіків у ВРУ пояснюється вихованням і 

соціальною неготовністю. Згідно з результатами опитування про головні 

перешкоди для появи жінки в політиці фонду «Демократичні ініціативи», 

27,5% жителів України вважають, що заважає традиційний соціальний 

устрій, а ще 27% − схильні думати, що жінки самі не прагнуть до влади. 

Таким чином, гендерна рівність − це стратегічна мета найбільш 

розвинених країн світу, досягнення якої ускладнюється архаїчними 

установками, закладеними в ментальності людини. Причини гендерної 

нерівності: 

1) фізіологічні особливості − жінка змушена займати більш низькі 

соціальні ролі; час вагітності та догляду за дитиною може викинути її з 

професійної сфери і т.п .; 

2) звичка − з плином часу в психології жінки формуються певні 

поведінкові установки; 

3) традиційні стереотипи − суспільні очікування; 

4) архаїчні форми − жінка об'єкт, а не суб'єкт відносин і т.п. 

Нова Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року була спрямована, 

насамперед, на укріплення інституційних механізмів забезпечення 

ґендерної рівності з комплексним підходом до подолання інституційних 

обмежень у сфері ґендерної рівності. Законодавча база України щодо 

ґендерної рівності у 2017 році, крім того, поповнилася внесеними правками 

у законодавство щодо попередження домашнього насильства, 

криміналізувавши цей злочин, що відповідає положенням Конвенції Ради 

Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
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насильству та боротьбу з цими явищами. Сподіваємось, наша країна виконає 

міжнародні зобов’язання щодо забезпечення ґендерної рівності. 
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СЕКЦІЯ 5 

 

ЗАГАЛЬНІ РИСИ І НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
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ТЕНДЕНЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА 

ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Чир’єва І. А., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

На становлення людини як особистості впливає багато факторів. Деякі 

з них, такі як, наприклад, виховання, впливають на людину протягом 

перших 15 років її життя, тому що після, людина дуже складно сприймає 

наставляння будь-кого, кого вона не вважає авторитетом. Поряд з 

вихованням, стоять ще два фактори, які здійснюють величезний вплив на 

людину, але вже протягом всього його життя. Такими факторами є соціальне 

оточення та освіта. Розглянемо такий фактор, як вища освіта, більш 

детально.  

Не дивлячись на те, що вищу освіту прийнято отримувати одразу ж 

після закінчення школи або коледжу, у світі вже довгий час зберігається 

тенденція отримання знання протягом усього життя. Більш того, 

відбувається це двома шляхами: по-перше, зростає кількість людей, які 

бажають отримувати дві або навіть три вищі освіти, тобто вони усвідомлено 

погоджуються витратити достатньо велику частину свого життя на 

отримання необхідних ним навичок; по-друге, людина може стати 

студентом у будь-якому віці – нерідко зустрічаються випадки, коли жінка 

або чоловік похилого віку отримують диплом бакалавра. Одні роблять це 

заради престижу, інші – аби стати найкращими у своїй справі. З огляду на 

це, можна вважати, що вища освіта стає більш доступною для різних вікових 

категорій.  

Іншою особливістю, яка досить виражено спостерігається в Україні, є 

поява платної освіти в Україні, зокрема приватних вузів, що викликало 

неоднозначну оцінку громадськості, дискусії з цього приводу. За часів СРСР 

таких навчальних закладів не було багато, а якщо вони і були, то вважалося, 

що туди пішли ті, у кого не вистачає здібностей для навчання у державному 

університеті. На сьогоднішній день ця думка змінилась, більш того, такі 

вузи, як правило, мають краще матеріально-технічне та кадрове 

забезпечення, ніж державні вузи, що є вагомим фактором при виборі ВНЗ 

для студентів, які згодні платити гроші за якісне навчання. Причиною цього 

є краще фінансування, бо майже 95% а іноді і 100% студентів вчаться за 

контрактом. Варто відзначити, що подібна тенденція вже не є чимось новим 

для країн Заходу, де найкращі ВНЗ світу є саме приватними і вимагають 

відповідної плати за свої послуги. Позитивними рисами приватних вузів 

виступають можливість швидкого реагування на попит ринку праці та 

оперативне впровадження до навчального процесу нових дисциплін. Поряд 

з цим, однак, згідно зі щорічними рейтингами, складеними різними 

польськими виданнями (серед них газета «Rzeczpospolita», тижневик 

«Wprost» та журнал «Perspektyw»), найбільшою популярністю серед 

працедавців користуються все ж таки державні університети, як-от 

Варшавський, Яґеллонський університет у Кракові, університет Адама 

Міцкевича у Познані та Варшавська політехніка. Незмінним наразі 
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залишається факт більшої популярності у Польщі, наприклад, державних 

вузів над приватними.  

Сучасна вища освіта демонструє також те, що ВНЗ змінюють свій 

навчальний план з метою надання більш практичних навичок, аніж 

теоретичних. Досвід показав, що більшість студентів, які виходять з вишу і 

працевлаштовуються за своєю спеціальністю, стикаються з реальністю, в 

якій усі навички, здобуті за чотири або п‘ять років навчання, є недієвими, 

бо вони є лише теоретичними. Працедавці хочуть мати в себе вже повністю 

підготовлених професіоналів, а випускники вишу, нажаль, такими не є. 

Виходячи з цього, ми бачимо дві тенденції: по-перше, в Україні 

зароджується практика, коли до вищих навчальних закладів для ведення 

лекції запрошуються люди, які безпосередньо працюють в тій чи іншій 

сфері, і можуть надати практичні навички студентам; по-друге, диплом 

втрачає свою вартість на ринку працевлаштування. Відтепер все частіше 

зустрічаються ситуації, коли при прийнятті на роботу більше уваги 

приділяють досвіду роботи у потрібній сфері, нехай навіть волонтерства, 

аніж оцінкам в атестаті.  

Сучасні дослідники називають інтернаціоналізацію першою і 

домінуючою сучасною тенденцією розвитку освіти. Мається на увазі 

розширення двосторонніх і багатосторонніх зв’язків і контактів між 

навчальними закладами різних країн на основі рівноправного і 

взаємовигідного співробітництва, вільний академічний обмін викладачами і 

студентами між вузами різних країн, універсалізація навчального 

планування, створення єдиних навчальних програм. Інтернаціоналізація 

висуває вимоги до рівня та якості підготовки спеціалістів, які дозволять 

людині відчувати себе «громадянином світу», сформувати наднаціональну 

європейську свідомість молоді. Інтерналіоналізація пов’язана зі 

глобалізацією, тобто універсалізацією навчального планування, що 

обумовлюється попитом на певний тип фахівця на глобальних ринках праці. 

Другою тенденцією розвитку освіти у сучасному світі є її демократизація, 

тобто впровадження в освітню практику демократичних принципів. 

Демократизація освіти визначається, по-перше, її доступністю, наданням 

кожній людині можливості отримання та розвитку своїх знань, умінь та 

навичок, можливості залучення до вищих проявів культури, правом батьків 

та учнів обирати навчальний заклад, створенням можливостей для 

отримання освіти представникам різних соціальних, національних, 

регіональних, вікових та інших суспільних груп. 

Отже, у якості основних тенденцій вищої освіти, яка функціонує у 

рамках Болонського процесу, на сьогодні можна виділити наступні 

пріоритети розвитку: доступність навчання для людей різного віку, 

збільшення престижу приватних вузів, прерогатива надання практичних 

навичок. При цьому, безперервною залишається тенденція, пов'язана з 

підготовкою в університетах висококваліфікованої педагогічної 

інтелігенції, освіта якої відбулась на засадах гуманізації та гуманітаризації. 

Серед провідних напрямів сучасної європейської педагогіки, орієнтованої 



Міжнародна інтернет-конференція студентів і молодих вчених 

– 122 – 

на виховання людини з гуманістичним мисленням, виділяють такі: освіта в 

ім'я розвитку і миру, громадянська освіта, полікультурне виховання, крос-

культурне виховання, глобальна освіта.  
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ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Трегубова І. М., Трегубов Д. Г. 

КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради»,  

ДВНЗ «Національний університет цивільного захисту України», Харків 

Формування та розвиток особистості є одним з найважливіших 

завдань суспільства й усього процесу освіти, оскільки від цього залежить як 

майбутня успішність дитини, так і держави взагалі.  

Особистість – це людина, у якої у результаті культурного й 

соціального розвитку склалися власні погляди на оточення та власне «Я», 

самоідентифікація як представника сформованої нації з урахуванням 

власної національної самобутності.  

Сучасна «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді» [1] підкреслює, що пріоритетним завданням суспільного поступу є 

визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та 

багатовекторної системи. Серед виховних напрямів сьогодні найбільш 

актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як основа 

для формування свідомості, особистісного розвитку, що спирається на ідеї 

гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, 

виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. 

Одним з напрямків такої діяльності є гуманітарність освіти як напрямок 

духовного розвитку особистості. «Гуманітарне» – вивчає людину, 

суспільство, культуру, та зв‘язки між ними. Тобто на перше місце виходе 

духовний розвиток особистості засобами культури.  

Культура є невід‘ємною складовою суспільного життя, його основою 

та засобом існування, це сукупність матеріальних та духовних цінностей, 

створених певною спільнотою; історично набутий набір правил соціуму для 

його збереження та гармонізації. Дане поняття об'єднує в собі науку, 

виробництво, освіту, мистецтво, мораль, уклад життя та світогляд. 

«Культура» передбачає виробництво предмета культури однією особою та 

його сприйняття іншою, тобто передбачає творче спілкування та взаємодію. 

За визначенням В. Оствальда: «Культура це те, що відрізняє людину від 

тварин» [2]. Історія підтверджує істину, що світ рятує лише висока духовна 

культура.  

Тобто, щоб розвивати національну культуру – необхідне інтенсивне 

спілкування між регіонами України, щоб в цьому процесі так або інакше 

прийняв участь кожний громадянин. Цьому допомагає влаштування 

конференцій, гастролей ансамблів та театрів, дні культури одних регіонів в 

інших.  

Зберігання людського генію у народних традиціях, творах мистецтва, 

наукових досягненнях стоїть на сторожі цілісності культури, тисячолітнього 

життєвого досвіду. Критерієм «культурного» можна назвати естетичність. 

Естетика вивчає специфічне ставлення людини до навколишнього світу [3], 

це система законів, понять та категорій, що відображають естетичні якості 

дійсності та процес її освоєння за законами краси. Культура реалізується 
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через мистецтво. У широкому сенсі слова, «мистецтво» – це діяльність і 

результат діяльності за принципом «красиве – доцільно».  

Мистецтво використовує виразові засоби, які спрямовані на різні 

засоби чуття спостерігача – зір, нюх, смак, дотик, інтелект, уява – як похідна 

інтелекту. Саме тому мистецтво формує особистість всебічно: моральні 

принципи, естетичні смаки, розширює кругозір, знання, уяву, фантазію.  

З цього випливає, що інтегрований підхід є корисним напрямком до 

організації навчально-виховного процесу. Тобто інтегроване застосування 

різних засобів культури дозволяє проводити різнобічне виховання дитини.  

Мистецтво впливає комплексно і на розум, і на душу людини, формує 

цілісну особистість через естетичний ідеал. Все, що робить людина, 

повинно узгоджуватися з уявленнями про красу, міру та світ, на базі 

сформованих уявлень та критеріальних ознак про суть мистецтва.  

Процеси виховання та навчання, як і культура в цілому, – це 

віддзеркалення дійсності у світогляді учня. Тому саме засоби культури є 

передаточною ланкою у процесі надання дитині інструментів оволодіння 

навколишнім світом. Але базисом та перспективою процесу формування 

культурної особистості є прищеплювання любові до Батьківщини та 

виховання патріотизму. Квітуче дерево української спільноти буде лише 

тоді, коли кожний громадянин, як своє власне, сприйме кожне коріння 

нашого народу. Тоді ми, громадяни, станемо квітами такої рослини.  

Лише «естетичний педагог» [3] знаходить вихід власного 

педагогічного хисту у вихованні культурної особистості учня. Такий 

педагог, особистість широкого культурного діапазону, здатний закріпити в 

голові та серцях учнів суспільну цінність навчальної дисципліни, її сховану 

сутність через власне естетичне «я». Краса – от шлях, на якому повинні 

трудитися і діти, і вихователі. Тому процес навчання у будь якому разі 

повинен реалізовуватись у творчості учня і бути таким розвитком, у ході 

якого виникають нові досягнення.  

Таким чином, культурна особистість – це результат роботи розуму й 

почуття в пізнанні та перетворенні природи, національної самоідентифікації 

й самосвідомості та визначення свого місця у світі, відкриття таємниці свого 

«я» та змісту світів інших людей. Без передачі учням цих складових 

світогляду, вся педагогічна діяльність залишається лише добрим 

побажанням. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗВО 

Анатайчук І. М. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Комунікативну компетенцію слід розглядати як здатність людини 

розуміти та відтворювати іноземну мову не тільки на рівні фонологічних, 

лексико-граматичних і країнознавчих знань та мовленнєвих умінь, а й 

відповідно до різноманітних цілей та специфіки ситуації спілкування. Вона 

має кілька складових: лінгвістичну, соціолінгвістичну, соціокультурну, 

стратегічну, соціальну та дискурсивну. 

Головна мета викладання іноземної мови у немовному ЗВО полягає у 

формуванні у студентів комунікативної компетенції, яка стає необхідною 

складовою професійної підготовки студента, і основою для його успішної 

професійної діяльності як майбутнього спеціаліста. Щоб витримати велику 

конкуренцію на ринку праці, майбутні спеціалісти мають володіти певними 

уміннями, які засвідчують рівень їх професійно-комунікативної 

компетентності. 

Мета цієї роботи − розглянути основні умови формування 

комунікативної компетенції на заняттях з іноземної мови у студентів 

немовних вищих закладів освіти. 

У процесі побудови педагогічних основ розвитку іншомовної 

комунікативної компетенції вчені спираються на відповідні принципи 

навчання: 

– гуманізація навчального процесу, яка розкриває особистий 

потенціал студента під час його професійної підготовки; 

– професійно-орієнтована комунікативна направленість процесу 

вивчення іноземної мови, яка використовує сукупність методів навчання 

(комунікативний, аудіолінгвальний, аудіовізуальний) та форм (ділова гра, 

створення практико-орієнтованих ситуацій, бесіда, «круглий» стіл та ін.), 

які здатні змоделювати реальні ситуації пов’язані з майбутньою фаховою 

діяльністю студентів; 

– активізація пізнавальної діяльності в галузі реалізацій положень 

особистісно-орієнтованого підходу; 

– підсилення мотивації навчання за рахунок використання не лише 

поширених методів навчання, але й комп’ютерних і Інтернет-технологій у 

процесі вивчення іноземної мови.  

Враховуючи ці принципи, для практичного професійно-орієнтованого 

оволодіння студентами іноземною мовою передбачаються навички в 

різних видах мовної діяльності (мовленні, читанні, аудіюванні, письмі). 

Студенти повинні: 

− читати автентичну літературу як за фахом і так і з соціокультурної 

тематики для отримання інформації та використання її в подальшій 

професійній діяльності;  

− реферувати і анотувати наукову літературу зі спеціальності; 

− брати участь у професійному спілкуванні англійською мовою; 
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− володіти структурою документознавства країни, мова якої 

вивчається. 

Для розвитку цих навичок потрібно враховувати внутрішні та 

зовнішні умови розвитку комунікативної компетенції. 

Внутрішні умови визначаються наявністю внутрішньої мотивації 

студентів до вивчення іноземної мови, їхнім бажанням використовувати в 

процесі навчання засоби мультимедіа, Інтернет, а також аудиторні ролеві 

інтерактивні ігри і тренінги. Також мається на увазі сформованість 

стартового рівня іншомовної компетенції і сформованість комп'ютерної 

компетентності на середньому рівні.  

Зовнішні умови − це наявність комп'ютерного класу, дидактичної 

допомоги, навчально-методичних матеріалів, комп'ютерних програм і 

тестових оболонок. 

Таким чином, знаючи всі вище зазначені принципи і умови, 

кваліфікований викладач іноземної мови зможе сприяти формуванню 

комунікативної компетенції у студентів немовних ЗВО, яка стане 

необхідною складовою професійної підготовки студента у майбутньому. 

Сучасне життя вимагає від кваліфікованого спеціаліста з вищою 

освітою бути готовим до спілкування з колегами з інших країн, цікавитись 

новими досягненнями у своїй галузі, використовуючи не тільки вітчизняні 

джерела інформації, а й аналізуючи статті в закордонних фахових журналах. 
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ON THE SUBJECT OF PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY 

Zayets O. M., Kalko T. V. 

SHEI Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipropetrovsk 

Human defined as Homo sapiens, Homo faber, Homo ludens etc is the 

subject of the special branch of knowledge – philosophical anthropology that 

explores man in general as well as human being existence in definite cultural 

micro-social place and time (space). Social topology and temporality are the basic 

notions of the contemporary humanities such as sociology and psychology, the 

main notions as such to be taken into consideration by political scientists and 

politicians.  

Humans belong to the animal kingdom, so they are studied by biology.  

Humans are also the bodies extended in a real space like any other material 

subjects inspected by physics.  

We, humans, are political animals – we live together and believe in the idea 

of the governing improvement, we seek the better political methods, accept 

constitution and, or make revolution fighting for justice.  

We created schools to educate our children and churches to save peace, 

hospitals to cure bodies and psychiatric clinics to cure mental diseases. But who 

we are to teach the other, to cure or to govern, to define whatever as right or 

wrong? Who are our teachers, priests, politicians, doctors and so on? Do we trust 

in them? Do their words identical to what they do? And what can we know about 

their consciousness?  

What can we know about the other and about ourselves as the subjects of 

any subject? We are as we are in specific social space and time is the general 

question, the most complex one because it concerns the essence of our soul, the 

essence of our consciousness. That is the question of social topology and the one 

of ethics.  

We touch each other not only with our hands but with words, that may 

injure, hurt or even kill, but they also may save and give sense to live, love and 

work. But words that kill or save are not univocal, their meanings depend on 

intonation and on the structure of speech as it is. 

Who we are when we speak and listen? 

Do we speak to the real other or imaginary one? 

Does definite person aim to converse especially with the real Us?  
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ОСВІТА НОВОГО СТОЛІТТЯ: ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 

Кіктьова К. Г., Іщенко І. В. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро 

Актуальність даної теми полягає в тому, що ХХІ століття на перший 

план висуває науку та освіту. Адже завдяки їх розвитку можливо 

забезпечити відповідний духу часу розвиток особистості. У здійсненні 

цього стратегічного плану зацікавлена і людина, яка прагне стати фахівцем 

вищого ґатунку, і держава, котра за цих умов зростатиме економічно. І як 

сказав колись В. Черчілль: «Хто володіє інформацією, володіє усім 

світом», – тому що саме така людина здатна впливати на розвиток держав 

світу та хід історії. Освіта – це одна з найважливіших сфер суспільного 

життя. Сучасний світ переходить до нової системи мислення, яка 

характеризується прагненнями людей до самореалізації в певній сфері 

діяльності. У наш час для побудови кар‘єри та досягнення успіху потрібно 

обов‘язково мати вищу освіту.  

Взагалі, навички набуті в університеті, коледжі та інших навчальних 

закладах, можуть застосовуватись на протязі всього життя людини. Кожен 

історичний період розвитку суспільства продукує відповідну спрямованість 

навчання. У всі часи гарна освіта була взірцем культури. Наразі системі 

освіти притаманна зростаюча спеціалізація, тому ця зміна вектору теж тягне 

за собою певні наслідки, наприклад: зміну форм освітньої діяльності та 

типів навчальних закладів, поліпшення якості викладання, розширення 

пропозицій щодо навчання тощо. Також для покращення освіти потрібно 

збільшити відсоток здобувачів вищої освіти, а для цього необхідно зробити 

освіту більш доступною для різних верств населення.  

Не є виключенням ситуація в Україні. Протягом ХХ ст. значно зросла 

матеріальна база системи освіти. Так на початку ХХ ст. в Україні 

налічувалося 27 вищих навчальних закладів і 35 тис. студентів. Однак на 

всій території України не було жодного вищого навчального закладу з 

українською мовою викладання, жодної української школи, що була на 

повному державному утриманні. Велику роботу по утворенню культури і 

освіти проводило товариство «Просвіта», яке заснувало в Галичині до 2880 

читалень, 430 народних будинків, шкіл та гуртків художньої самодіяльності. 

Індустріалізація країни у 1920-ті роки спричинила соціальне замовлення на 

підготовку фахівців, здатних перетворити Україну на високорозвинуту 

промислово-аграрну союзну республіку. У другій половині ХХ ст. Україна 

досягла високого рівня освіти населення. Так уже в 1984 р. в УРСР 

функціонувало 146 вищих навчальних закладів, а для 1990-х рр. характерна 

тенденція, пов‘язана з підготовкою в університетах висококваліфікованої 

педагогічної інтелігенції.  

Важливою сучасною тенденцією, яка стосується розвитку освіти, є 

процес глобалізації. Саме цей процес руйнує економічні, соціальні та 

інтелектуальні кордони між країнами. Також слід згадати програму 

Європейського Союзу під назвою «Еразмус +» на період 2014-2020 років, 

оскільки вона розкриває нові можливості та нові горизонти як для студентів, 
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так і для викладачів. Ця програма була названа найуспішнішою освітньою 

програмою Європейського Союзу, та саме вона є сильним інструментом 

боротьби з молодіжним безробіттям.  

Процес глобалізації суперечливо позначається на суспільних 

процесах. Система освіти має виконувати важливу запобіжну функцію 

стосовно негативних проявів глобалізації, зокрема конфліктів політичних 

культур. Саме на тлі нетерпимості до інших культур і їх представників 

відбуваються терористичні акти, набувають розвитку радикальні соціальні 

рухи. Тож, головним завданням сучасної освіти у цій сфері ми убачаємо 

прищеплення толерантності студентам до різних культур і субкультур, які 

не суперечать гуманістичним поглядам. Тільки так можна сформувати 

демократію, що ґрунтується на плюралізмі думок і свободі особистості.  

В законі України «Про освіту» наголошено, що освіта є основою 

інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку 

особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою 

розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та 

держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які 

здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі 

інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 

забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. 

Освіта є державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, 

соціально-економічний і культурний розвиток суспільства. Фінансування 

освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток суспільства і 

держави. Водночас, система освіти має забезпечити формування фахівців, 

готових брати відповідальність на себе, завдяки набуттю збалансованого 

обсягу фундаментальних і спеціальних знань.  

Не менш важливою якістю сучасного фахівця є творчий підхід до 

своєї діяльності. Ось тут не зайве уміння аналізувати ситуацію, 

виокремлюючи тенденції і протиріччя, знаходити оптимальні шляхи 

вирішення назрілих проблем. Сьогодні докорінно змінюється стратегія 

підготовки фахівців із вищою освітою. Головним для спеціаліста стає 

самостійний пошук і відбір наукової інформації, яка необхідна йому для 

подальшого вдосконалення професійної діяльності. Набуті знання дуже 

швидко старіють. Саме тому у всьому світі актуальною є проблема розвитку 

у майбутніх фахівців із вищою освітою бажання і вміння вчитися самостійно 

протягом усього трудового життя. Саме з таких позицій ми маємо вивчати 

філософію, політичні науки, культурологію та інші навчальні курси в 

університеті. Реалізація означених завдань сприятиме вихованню громадян 

демократичної та правової держави, які поважають права та свободи інших 

і володіють загостреним почуттям відповідальності.  
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ПРО ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Анісімов В. В. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Предмет філософії є обов’язковим для вивчення як студентів, так і 

аспірантів. Проте час від часу виникають дискусії щодо скорочення обсягів 

вивчення даної дисципліни на обох етапах освіти і, взагалі, необхідності 

даної дисципліни як обов’язкової.  

Вищеописана позиція ґрунтується на тому, що сучасний світ швидко 

змінюється, зазнають змін потреби в окремих спеціальностях, вміннях та 

навичках. І філософія, в класичному розумінні, представляється значно 

застарілою галуззю знань, яка не знаходить практичного застосування в 

реальному житті.  

На даному етапі слід розділити вивчення філософії студентами та 

аспірантами і розглядати їх окремо.  

На рівні студентської освіти філософія є загальноосвітньою 

дисципліною і викладається, як правило, на початкових курсах 

університету. На погляд автора, факт «загальноосвітності» даної 

дисципліни як раз і дає право філософії не змінюватись під дією поточної 

кон’юнктури. Чи може бути застарілим предмет історії, якщо основний 

матеріал, який в ньому подається – історичні події, залишаються 

незмінними, оскільки вони вже відбулися? Аналогічно і філософія. 

Філософію слід в даному випадку розглядати як набір знань, необхідний 

випускнику університету, щоб бути не просто спеціалістом, а освіченою 

людиною, інтелігентом. Тим не менш, слід зауважити, що в 

університетському курсі філософії важливо однакову увагу приділити 

основним розділам філософії, не надаючи переваги одному з них. Інакше 

студенти одного викладача вважають філософію «наукою про суспільство і 

трохи про пізнання» а другого – «наукою про давньогрецьких мислителів».  

Вищезазначений погляд на формування компетентностей випускника 

вузу співпадає з загальною лінією МОНУ. В новому законі про Вищу освіту 

підкреслюється, що випускник в результаті навчання повинен мати і 

володіти разом з іншими такими компетентностями: «способи мислення», 

«світоглядні якості», «морально-етичні цінності», «загальні засади 

методології наукової діяльності» (Розділ 1, с. 5, 13). Філософія як 

світоглядно – методологічна дисципліна, в данному випадку, є найбільш 

важливою і креативною дисципліною при формуванні даних 

компетентностей.  

На рівні аспірантури філософія, на думку автора, не є 

загальноосвітньою дисципліною de facto, а безпосередньо відноситься до 

спеціальності. Для пояснення останньої тези, задамося питанням: чим 

відрізняється вчений від висококваліфікованого спеціаліста? Відповідь: 

особливим способом, креативністю і діалектичністю мислення. Глибоке 

усвідомлене/інтуїтивне розуміння оточуючого світу, процесів, які в ньому 

протікають є складовою вмінь вченого. Тому філософія є обов’язковою для 

вивчення і на цьому освітньому етапі.  
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Тим не менш, якщо вважаємо, що філософія на етапі аспірантури є de 

facto спеціальною дисципліною, то звідси випливає необхідність 

розстановки акцентів в програмі викладення даної дисципліни аспірантам. 

Але дане питання має дискусійний характер. 
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РОЛЬ ПРЕДМЕТУ ЛОГІКИ В ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ 

Анісімов В. В., Чичков А. Г. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Невірно буде сказати, що людина, яка не вивчала такий предмет, як 

логіка, не здатна логічно мислити та виражати свої думки. Логіка властива 

людині, як члену людського суспільства, змалку. Перші логічні ланцюги 

формуються в самому ранньому дитинстві. Наприклад, дитина 

доторкнулась до гарячого предмета і обпеклась. В неї одразу формується 

відповідний причинно-наслідковий зв’язок. Це один з найбільш поширених 

логічних елементів в нашому житті. Через деякий час дитина буде 

намагатись не допускати фізичного контакту з цим предметом. Більше того, 

вірогідно, вона уникатиме контакту із подібними предметами, боячись 

обпектись. Тепер вже використовується метод аналогії.  

З часом дитина почне використовувати інші, більш складні методи 

логіки, навіть не замислюючись над цим. Врешті решт дитина, яка вже стала 

дорослою людиною, досягає певного рівня логічного мислення і на цьому 

розвиток її логічного мислення зупиняється.  

В таких знаннях, в різній мірі властивим всім людям, є один значний 

недолік: вони не є цілком усвідомленими, а навпаки – інтуїтивними. 

Як наслідок – часто виникаючі помилки в судженнях, несвідоме 

«замовчування» фактів та висновків із суджень та ін.  

Проте з іншої сторони, не можна сказати, що людина, яка вивчила 

курс логіки, одразу починає мислити на порядок логічніше людини, яка 

логіки не вивчала.  

Причина такого стану речей в наступному. Вивчення логіки дає два 

основних результати:  

1) незначне підвищення рівня логічного мислення та його 

автоматизація за рахунок практичного розв’язання логічних задач;  

2) інтуїтивно уникати протиріч в судженнях та умовиводах; 

3) отримання людиною системи, яка дозволяє упорядкувати раніше 

отримані людиною знання.  

Перший пункт має невисокий рівень впливу. Другий та третій пункти 

самі по собі раціоналізують мислення та логіку вивода.  

Значний результат же може бути отриманий самою людиною вже 

після вивчення предмету логіки шляхом симбіозу інтуїтивних знань з 

отриманою системою.  

Іншими словами, вивчення предмету логіки дає людині можливість 

доповнити, а головне систематизувати свої знання про способи мислення.  

Саме через це логіка є необхідним предметом щодо вивчення у вищій 

школі. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МИРОВОСПРИЯТИЯ 

ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА 

Клименко А. В., Чичков А. Г. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

В современных условиях, когда производство становится все более 

наукоемким и высокотехнологичным, значительно повышаются требования 

работодателей, государства и общества не только к технологической, но и к 

гуманитарной подготовке специалистов инженеров-механиков.  

Не секрет, что в учебных планах специальностей и рабочих 

программах дисциплин, преподаваемых будущему инженеру-механику, 

основное место отводится профессиональной подготовке и гораздо меньше 

социально-культурной и ценностно-ориентационной. Следовательно, 

университетское образование должно обеспечить способность специалиста 

к ценностному восприятию мира, принятию объективных человеческих 

ценностей, обретению гуманистических идеалов.  

Особенную роль в обучении инженеров-механиков занимает система 

гуманитарного образования, которая и формирует ценностное отношение к 

миру специалиста технического вуза. Актуальность и значимость 

аксиологической проблематики в подготовке инженеров определяется 

общим кризисным состоянием в современном образовании, возникающим в 

результате изменений, происходящих в политической, экономической и 

духовной сферах общества, а также утратой ранее значимых ценностей и 

возникновением новых. 

Аксиологической составляющей современного инженерного 

образования является установка на формирование у студента гармоничного 

отношения к себе, окружающим людям, процессу обучения, собственной 

профессиональной деятельности и к окружающему миру в целом.  

По своему роду деятельности инженеру-механику систематически 

приходится принимать решения, от реализации которых зависит 

экологическое благо региона, обеспечение промышленной безопасности 

объектов, достижение такого уровня качества продукции, который будет 

удовлетворять не только требованиям потребителя по показателям 

комфортности и эстетичности, но и по критериям прочности, 

долговечности, износостойкости. Воспитание специалиста, приобщение его 

к миру ценностей должно быть включено в содержание образования 

органично и латентно в каждую техническую дисциплину. И тогда каждая 

встреча с преподавателем вуза будет привносить новое не только в копилку 

профессиональных знаний студента, но и что-то менять в личностных 

смыслах обучаемого, в его мировоззрении, отношении к себе, к людям, 

в мироощущении себя и своего места в мире, своего предназначения.  

Другими словами аксиология помогает сформировать у будущего 

инженера-механика систему ценностей и идеалов, в соответствии с 

которыми он будет осуществлять свою жизнедеятельность как 

профессиональную, так и социально-повседневную.  
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Будущий инженер-механик – специалист с высшим техническим 

образованием – субъект современной культуры, активный член общества, 

способный творчески и высокопрофессионально решать на современном 

научном и техническом уровне, с пользой для общества, задачи в избранной 

сфере деятельности и развивать эту сферу. 
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ИДЕИ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ ШАЛВА АМОНАШВИЛИ 

Огородникова Н. А., Песоцкая Л. А., Евдокименко Н. М. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

В Днепре на базе аэрокосмического национального центра 

образования молодѐжи им. А.М. Макарова в 2008 году была создана 

лаборатория Гуманной педагогики. Лаборатория Гуманной педагогики – 

один из элементов структуры Академии Гуманной педагогики, созданной 

профессором Ш. Амонашвили.  

Постулатами гуманного педагогического мышления, которые 

воплощают в своей практике педагоги этого направления, выступают: Вера 

в возможности ребенка; Раскрытие его самобытной природы; Уважение и 

утверждение его личности; Направление его на служение добру и 

справедливости.  

Главный принцип гуманной педагогики – очеловечивать среду вокруг 

ребенка. Для реализации этого принципа необходимо организовать 

окружение воспитанника и педагогический процесс так, чтобы: Ребенок 

познавал и усваивал истинно человеческое; Познавал себя как человек; 

проявлял свою истинную индивидуальность, осуществлял свою миссию; 

Находил общественный простор для развития своей истинной природы; его 

личный интерес совпадал с общечеловеческими интересами. Необходимо 

устранить источники, способные спровоцировать ребенка на асоциальные 

мысли, слова и поступки. Для реализации этих принципов у учителя должна 

быть педагогическая совесть. Его действия по очеловечиванию среды 

вокруг ребенка должна быть терпеливой и длительной.  

В Гуманной педагогике существуют свои аксиомы:  

- Доброта воспитывается добротою. 

- Любовь воспитывается любовью. 

- Радость воспитывается радостью. 

- Благородство воспитывается благородством. 

- Личность воспитывается личностью. 

- Сталь закаляется огнем, а сила духа растет от дыхания жизни. 

- Воображение ничто в сравнении с жизнью. Учите читать книгу 

мудрости, разлитой в условиях жизни. 

 

Жизнь это шанс – не упусти его. Жизнь это красота – удивляйся ей. 

Жизнь это мечта – осуществи еѐ. Жизнь это тайна – разгадай еѐ. Жизнь это 

трагедия – выдержи еѐ. Жизнь это приключение – решись на него. Жизнь 

это жизнь – спаси еѐ. Дети не готовится к жизни – они в ней живут.  

В Гуманной педагогике сформулированы основные заповеди учителя: 

- Верить в безграничность способностей ребенка. 

- Верить в свою искру Божью (каждый вынашивает в себе 

вселенскую педагогику). 

- Верить в силу гуманной педагогики (она не сразу дает плоды). 

- Проявлять упорство, мужество и самопожертвование. 
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- Помнить о том, что никто тебе не является другом, или врагом. 

Но каждый выступает твоим учителем.  

Новые идеи в Гуманной педагогике выстраиваются на основе 

следующих допущений:– «Я допускаю, что Высший Мир существует», 

писал Ш. Амонашвили. Следовательно: 

– реально существует душа.  

– душа бессмертна и имеет силу движения к совершенствованию.  

– земная жизнь – это возможность для восхождения души.  

– в течение жизни душа каждого человека должна утончиться и 

возвыситься.  

Классики педагогической науки, так или иначе, излагали эти истины. 

Например, А. Макаренко в письме А. Горькому писал: «Все помешаны на 

материализме, и все забыли, что у человека есть душа». По Я. Каменскому 

– ребенок есть божественное явление и задача педагога – развивать в нем 

эту божественность. В. Сухомлинский подчёркивал: «В бездуховном 

обществе не состоится воспитание ребенка».  

Тело – это только временная форма, в которой живет душа. Каждый 

ребенок пришел в этот мир со своей собственной миссией, своей 

собственной уникальной судьбой. Загадку этой уникальности приоткрывает 

древняя мудрость: «То, с чем я родился – подарок Бога. То, с чем я умру – 

мой подарок Богу». Шалва Амонашвили уверен в том, что люди рождаются 

друг для друга. Каждый выступает ступенькой для развития другого. Одним 

из проявлений взаимосвязи людей является педагогический процесс. В нѐм 

Взрослый и Ребѐнок – единая система, внутри которой учитель и ученик 

предназначены друг для друга.  

Система Ш.Амонашвили – «педагогика целостной жизни детей и 

взрослых» – строится на основе воспитания творчеством и сотрудничеством 

педагогов с детьми, нравственный фундамент которых – способность 

радоваться успехам других и готовность прийти на помощь.  
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МОЛОДІЖНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ГАЛИЧИНИ ХІХ СТ. 

Пуйда Р. Б. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ 

Освітньо-виховна діяльність українських молодіжних товариств 

Галичини ХІХ ст. становить певний інтерес з точки зору сьогоднішніх 

проблем української школи і молоді, а тому вивчення і використання 

окремих елементів цього досвіду дають можливість збагатити програму 

національного виховання як в системі шкільництва, так і у виховній роботі 

за місцем проживання. Будівництво незалежної української держави 

неможливе без національної системи освіти, яка має забезпечити виховання 

громадян-патріотів здатних зберегти і примножити культурно-історичні 

надбання українського народу і забезпечити державну самостійність 

України. Питання національного шкільництва, як відзначав 

М. Грушевський, є найголовнішою проблемою "серед усіх потреб 

національного життя", а "народ, який не має своєї школи …ніколи не 

виб‘ється на самостійну дорогу існування" [1, с.13]. Питання освіти й 

виховання молоді знайшло своє відображення в Конституції України, законі 

"Про освіту", Державній національній програмі "Освіта" (Україна 

ХХІ століття), які відзначають мету, стратегічні завдання, пріоритетні 

напрями та шляхи реформування освітніх закладів відповідно до 

економічних та духовних потреб держави.  

Одним і найбільш надійним джерелом становлення національної 

системи освіти і виховання є результати історико – педагогічного аналізу її 

становлення і розвитку. Як зазначено у державній національній програмі 

"Освіта" (Україна ХХІ століття), навчально-виховний процес повинен 

здійснюватися на основі широкого використання "…народної педагогіки, 

національної культури, надбань світового педагогічного досвіду"[2, с.18]. 

Наприкінці ХІХ ст. на теренах Галичини виникли українські молодіжні 

товариства внаслідок об‘єктивних соціально-економічних (розвиток 

капіталістичних відносин безробіття, зубожіння галицького села), 

політичних (розширення спроб денаціоналізації підростаючого покоління з 

боку польської шляхти) та культурно – освітніх причин. Урядові кола й 

польська шляхта прекрасно розуміли, як відзначав І. Франко, що освіта для 

"мужика" загрожує їм "руїною, тому що освічений мужик не стане покірно 

і безвідмовно гнути шию в ярмі"[3, с.181].  

Українці Галичини не мали повної системи національного 

шкільництва, оскільки наприкінці ХІХ ст. були відсутні українські вищі та 

професійні навчальні заклади. Недостатня кількість українських навчальних 

закладів, витіснення з вживання української мови, замовчування 

української історії та культури негативно позначилися на свідомості 

українців, а особливо молоді. Щоб виховувати українську молодь в 

національному дусі, її необхідно вберегти від впливу шкідливої 

антиукраїнської ідеології. Важливу роль у пробудженні національної 

свідомості та єднанні українців –галичан відіграло товариство "Просвіта" 

(створене 8 грудня 1868 р.), яка поставила перед собою мету піднести 
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свідомість, освіту й культуру українського населення Галичини. Якщо на 

Великій Україні православна церква була ідеологічною опорою російського 

царизму, то в Галичині УГКЦ була незалежною від світської влади, і в 

умовах австро-угорського гніту саме вона започаткувала наприкінці ХІХ ст. 

процес національно-культурного відродження серед українського 

населення краю.  

Саме завдяки УГКЦ в Галичині появилися перші українські 

парафіяльні школи (дяківки), перші українські підручники, з'явилась через 

"Русалку Дністрову" літературна українська мова. Церква у Галичині 

завжди була не тільки опікуном і виховником, але й консолідуючим 

чинником для українців.  

Таким чином, українська молодь 80-х р. ХІХ ст. (попри певні впливи 

на неї різних ідеологічних течій), на відміну від молоді 60 –70-х р. уже, за 

словами К. Левицького, "зачинала розуміти своє завдання супроти рідного 

народу" [4, с.2].  

Духовність і наука… Ці два поняття нероздільні, оскільки добре 

усвідомлюємо, що саме на такій міцній основі має триматися наука і 

практика. Тому більшість вітчизняних та зарубіжних учених-дослідників 

сповідують істину: без культу духовності людство загине.  

У концепції виховання молоді в національній системі освіти України 

підкреслюється, що «ідеалом виховання на сучасному етапі є 

високоосвічена, професійно компетентна, всебічно розвинена особистість, 

наділена глибокою національною й державницькою відповідальністю – 

творчим, тілесним, духовно-моральним здоров‘ям, й естетичними, 

родинними й патріотичними почуттями…»[5, с.13].  

Служіння Богові й Батьківщині – ось дві абсолютні цінності 

українського народу.  
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ДУХОВНІ ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 

Якимечко Л. М. 

Львівська національна академія мистецтв, Львів 

Загальновідомо, що мистецтво володіє великим арсеналом засобів для 

реалізації як широко окреслених цілей так і окремих питань, що стосуються 

різноманітних сфер життя та суспільних процесів. Форми, прояви та функції 

мистецтва в сьогоденні набули міждисциплінарного, синтетичного 

характеру. Однак, не зважаючи на зміни філософських парадигм, 

суспільних цінностей та критеріїв, класичні характеристики мистецтва, 

пов‘язані з нормами естетики, етики і культурними надбаннями людства не 

зникли безслідно. Вони залишаються в історичній спадщині, як 

матеріальній так і духовній, нагадуючи нам про потенціал людської 

творчості та форми його виявлення.  

Метою даного дослідження є окресленнявагомих цінностей та завдань 

мистецтва як духовного досвіду людства, з виділенням основних духовних 

функцій мистецтва та їх ролі у суспільстві. В дослідженні опрацьовано 

теоретичні джерела з естетики, культурології та філософії.  

Результати дослідження. До основних функцій мистецтва належать: 

естетична, пізнавальна, виховна, соціально-перетворююча, інформаційно-

комунікативна, а також прогностична, сугестивна, гедоністична [4, с. 77-78]. 

Прямого окреслення духовної функції мистецтва не виділено. Однак 

мистецтво, будучи продуктом людської діяльності, відображає рівень 

матеріальних та духовних надбань певного історичного періоду. Адже 

«художня мова мистецтва формувалася в історії людства як засіб надання 

реальної цілісності буття ідеальним духовним феноменам» [2].  

Наукове окреслення духовності не є чітко визначеним і може 

включати в себе поняття: пізнання, свідомості, віри, моралі, естетики, 

ідеалів та цінностей. Базове формулювання цього здійснене античною 

філософією, де основи духовності складають усвідомлення ідей істини, 

добра та краси. «У вченні Платона духовність уособлює прагнення до 

ідеалу, рух сходами еволюції. …Платон стверджував, що не залучена до 

духовності особистість не знайде власної сутності, не виконає свого 

призначення, а отже, втратить право називатися людиною» [1, с. 224].  

Таким чином окресливши сутність мистецтва та поняття духовності, 

охарактеризуємо основні способи донесення духовних цінностей через 

мистецькі процеси. Мистецтво володіючи символічно-знаковою природою 

та чуттєво-емоційними рефлексіями здатне в простий, мінімальний спосіб 

служити комунікатором духовного послання. Наприклад ідея краси 

обґрунтована законами естетики, що нерозривно пов‘язані із законами 

етики, в спільній основі яких лежать поняття гармонії та врівноваженості, 

циклічності руху, прагненні до вдосконалення та ідеалу. Ці загальновідомі 

поняття підтверджуються науковим відкриттями, природніми та 

космічними законами.Таким чином митець, що в своїй творчості прагне до 

гармонії та досконалості одночасно транслює і духовні цінності. В дещо 
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інший спосіб мистецтво виступає як самостійний тип духовного досвіду, що 

в своїй здатності до формування образів та провокування чуттєво-

емоційних реакцій може формувати духовні ідеали, цінності чи критерії, а 

не тільки бути їх активним транслятором. Митець в пошуках власного 

вираження йде шляхом самопізнання та саморозвитку, продукуючи через 

спектр власного мікрокосмосу загальнолюдські цінності, але виражаючи їх 

в неповторний авторський спосіб. Таким чином «мистецтво закріплює в 

образній мові духовний досвід спільноти (всезагальне), надаючи йому 

індивідуалізованих виявів життєвості, тобто всезагального у формі 

особливого (неповторної життєвості)» [3].  

Іншою духовною функцією виступає здатність мистецтва служити 

дзеркалом суспільних та культурних надбань, виявляючи як позитивні так і 

негативні сторони, завчасно акцентуючи та привертаючи увагу до 

суспільних проблем, зокрема етичного та морального характеру.  

Сакральне мистецтво добре виконує свої функції у релігії, доносячи 

до віруючих біблійні сюжети через повноту образів та символів, 

структурованих в іконографії та канонах. А також формує необхідне 

середовище та простір, що сприяє концентрації на духовних аспектах 

людського буття.  

Крім того мистецтво завдяки напрацьованому матеріалу творить 

індивідуальне культурно-мистецьке середовище, сприяє діалогу митця з 

публікою чи різноманітних груп населення між собою. Мистецтво в своїй 

сутності може бути глибоко національним і одночасно загальнозрозумілим 

та доступним на глобальному рівні. В цьому полягає об‘єднуючафункція 

мистецтва, що здатна до єднання поколінь, націй, суспільних класів чи груп, 

спрямовуючи до пошуку спільного знаменника, в якому принципи, 

людяності, співпраці, взаємодопомоги, консенсусу виконують вагому роль.  

Отже, в даному досліджені розглянуто кілька основних функцій 

мистецтва, що мають вагомий вплив у суспільних процесах, сприяючи 

зберіганню чи формуванню духовних цінностей. Хоча такі можливості та 

функції мистецтва є цілком зрозумілими та доступними, однак в 

проблематиці сучасних побутових реалій, вони часто відходять на 

другорядний план, поступаючись комерційним, економічним чи 

політичним інтересам, а також висвітлюючись у викривлених тлумаченнях. 

Завдання даного дослідження полягає у висвітленні духовних цінностей не 

як цілковитого абсолюту, алеякв достатній мірі науково обґрунтованої 

сфери людської діяльності, що має свою історію, закономірності та правила, 

і аж ніяк не є абстрактним поняттям.Тези даної доповіді можуть бути 

використаннів теоретичних розділах навчальних програм 

змистецтвознавства та культурології.  
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МІСЦЕ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ДУХОВНОГО 

ЗБАГАЧЕННЯ МОЛОДІ 

Михайлець А. Д. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Духовність – це спосіб розбудови особистості, це зустріч із самим 

собою – своєю душею, внутрішнім «Я», формування особистості та її 

менталітету, провідний фактор смислової гармонізації, поєднання образу 

світу з моральними законами, внутрішня енергетична сила особистості, 

стрижень життя, ієрархія загальнолюдських, національних цінностей, 

творчість за законами краси. Духовність інтегрує енергію духу, красу 

людського духу, переживання краси духовного світу, і базується на 

триєдності істини, добра і краси.  

Джерела формування духовного потенціалу студентської молоді 

характеризується деякими особливостями. Це пов'язано з тим, що 

молодіжна субкультура в цілому відзначається інтенсивними пошуками 

смислу і мотиву життя, важливим для неї виявляється образ і взірець 

ідеального героя, який в рамках даної субкультури персоніфікує, зокрема, 

ступінь конфронтаційності оточуючому суспільстві та його культурі.  

Слід мати на увазі й те, що, з одного боку, процес розвитку 

особистості студента – це соціальний процес, який вимагає зближення 

людей поведінки студентів з вимогами суспільства, а з другого – 

індивідуальний процес нагромадження власного життєвого і культурного 

досвіду, особливого входження в культуру та участі в ній. Останній 

пов'язаний з феноменом металізації одухотворення, само актуалізації, який 

виявляється у попередженні та функціонуванні ціннісно-смислової 

свідомості особистості і зумовлює особливості її самовизначення. 

Вирішальна роль у цьому процесі належить самосвідомості особистості 

студента, розвиненість якої «доростає» до рівня світоглядного осмислення 

світу, включає в себе світогляд.  

У вихованні духовної культури молоді особливе місце займає 

мистецтво. У ньому акумульований багатогранний соціокультурний, 

духовний досвід людства й духовно-творчий потенціал, узагальнене 

вираження конкретно-історичного характеру світосприйняття й ставлення 

людини до світу. Взаємодія мистецтв є неперевершеною школою почуттів і 

створює унікальне художньо-естетичне, духовне середовище занурення 

особистості в світ істини, добра, краси, викликає стан духовного очищення 

і сприяє формуванню гуманного світогляду, естетичного сприймання світу, 

високого рівня духовності. Взаємодія мистецтв створює поетичний образ 

моралі і сприяє розвитку творчого потенціалу особистості. Естетичне 

освоєння світу об‘єктивує розкриття особистісних творчих здібностей і 

можливостей, завдяки яким формується естетичне сприймання, морально-

естетичні переживання, уява фантазія, художньо-естетичне бачення, 

образне мислення тощо. Кожний компонент естетичного відношення – 

естетичне сприйняття, естетичне почуття, оцінка, судження, смак, ідеал, 

потреби, творчий потенціал – визначаються інтелектуальною, моральною, 
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емоційною в цілому духовною діяльністю особистості і викликають суттєві 

зміни в її світогляді, переконаннях, поведінці.  

Одним із найважливіших джерел формування духовного потенціалу 

студентства на цьому рівні виступає вищий учбовий заклад. У ньому 

відбувається процес залучення молоді до загальнолюдських моральних та 

естетичних цінностей, таких як добро, краса, істина, любов, гармонія, 

духовність. Гуманістичний напрямок у розв'язанні глобальних проблем 

вищої освіти передбачає перед усім виховання гуманістичного типу 

особистості студента, орієнтованого на творче перетворення соціальної 

дійсності і саморозвиток. Найважливішим критерієм гуманізації вищої 

освіти стають не стільки набуті знання, уміння та навички, скільки 

усвідомлення й прийняття кожним студентом гуманістичних ідеалів, 

прагнення до постійного самовдосконалення.  

Формування духовності молоді засобами мистецтва набуває 

ефективності під час організації й проведення позааудиторної виховної 

роботи.  

Особливий вплив на розвиток духовності здійснюють тематичні 

вечори. До цієї роботи долучати не лише студентів, але й викладачів, які 

можуть поділитися власним досвідом та знаннями зі сфери мистецтва. При 

мінімальних витратах можна отримати багато цікавої та безцінної 

інформації, яка в такий спосіб дуже легко запам'ятовується.  

Отож, проявивши свою творчість, свій потенціал, студенти завдяки 

власній активності розвивають і формують духовну культуру.  

Естетичне виховання здійснюється засобами мистецтва у рамках 

художньої самодіяльності та переважно має дозвіллєво-розважальний 

характер. Проте залишається невикористаним виховний потенціал таких 

форм як конференції, дискусії культурологічного спрямування, зустрічі з 

цікавими неординарними людьми, носіями духовності. При достатньо 

широкому залученні студентів до музичного мистецтва досить обмеженою 

є кількість драматичних гуртків, літературних об‘єднань, кіногуртків та 

студій образотворчого мистецтва.  

Не можна стверджувати, що молодь є бездуховною, тобто що їй є 

абсолютно чужими духовні цінності і моральні закони. Але все ж таки зараз 

спостерігається спадна тенденція у духовному світі особистості.  

Натомість, щоб посидіти непорушно перед телевізором дві години, 

переглядаючи фільми, краще відвідати театр, музей, якусь виставку. Ці 

заняття принесуть не лише естетичне задоволення, а ще й значно підвищать 

рівень ерудованості.  

Сучасне життя дає нам стільки можливостей, щодо власного 

духовного розвитку і самовдосконалення, що просто необхідно цим 

скористатись. Взяти хоча б те, що багато сучасної молоді вміє 

користуватися і постійно користується комп'ютером. Але це не лише засіб 

для того, щоб розважатися іграми чи знайти нових друзів через локальну 

мережу Internet. В Internet можна знайти набагато більше цікавих речей.  



Міжнародна інтернет-конференція студентів і молодих вчених 

– 146 – 

Наприклад, є цікаві сайти з відомими творами мистецтва (картини, 

музика, культура та інше).  

У формуванні духовного потенціалу молоді одну з домінуючих ролей 

відіграє держава. Адже саме вона зумовлює передумови формування у 

молоді духовного потенціалу. Тобто, наша влада на свій погляд розподіляє, 

як саме і яким чином в країні формуються та розвиваються культурні 

заклади (театри, кінотеатри, музеї, картинні галереї, художні школи та інші).  

На мою думку, на даний час держава недостатньо приділяє уваги 

даному питанню.  

Треба підвищувати інтерес в молодих людей до культури, звичаїв та 

традицій українського народу. Адже молодь – це майбутнє нашої держави. 
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МИССИЯ ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Мынка В. М., Какурина И. И. 

ГВУЗ «Украинский государственный химко-технологический университет», Дніпр 

Современные модернистские и постмодернистские произведения 

искусства характеризуется рядом важнейших особенностей, 

обуславливающих изменение характера их социального 

функционирования. К ним относятся: размывание стилевых границ; 

ориентация на интересы и вкусы потребителя, коммерческая 

направленность; эпатажность, стирание грани между китчем и элитарным 

искусством; распространение копий и подражательство; концептуализм и 

технологичность.  

Однако на протяжении XX века реализуется полный спектр базовых 

социальных функций искусства, поскольку современное искусство 

представлено многообразием направлений. Различные направления в 

многоликом современном искусстве сосредотачиваются на 

преимущественном выполнении той, или иной роли (функции): 

- В искусстве сохраняется нормотворческая, «познавательная» 

направленность (если речь идѐт о произведениях реалистического 

искусства). 

- В авангардизме творчество обращено к самопознанию, 

самовыражению художника.  

При этом все, вместе взятые, они реализуются полный спектр базовых 

социальных функций искусства. Перечислим некоторые из них:  

- Искусство как средство коммуникации. В своей простейшей 

форме искусство представляет собой средство коммуникации. Как и 

большинство прочих способов коммуникации, оно несет в себе 

намерение передать информацию аудитории. Например, научная 

иллюстрация – тоже форма искусства, существующая для передачи 

информации. Ещѐ один пример такого рода – географические карты. 

Однако содержание послания не обязательно бывает научным. Искусство 

позволяет передавать не только объективную информацию, но и эмоции, 

настроение, чувства.  

- Искусство как развлечение. Целью искусства может быть 

создание такого 

настроения или эмоции, которая помогает расслабиться или 

развлечься. Очень часто именно для этой цели создают мультфильмы или 

видеоигры.  

- Искусство может выступать грозным оружием политических 

перемен. Так, 

например, одной из определяющих целей искусства начала XX века 

было создание произведений, провоцирующих политические перемены. 

Направления, появившиеся для этой цели, – дадаизм, сюрреализм, 

русский конструктивизм, абстрактный экспрессионизм – собирательно 

именуют авангардом.  
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- В то же время искусство всѐ чаще используется в качестве 

эффективного 

средства психотерапии. Психологи и психотерапевты могут 

использовать искусство в лечебных целях. Специальная техника, 

основанная на анализе рисунков пациента, применяется для диагностики 

состояния личности и эмоционального статуса. Искусство может быть 

эффективным способов «снятия» психических и психологических 

переживаний. Искусство способно очищать (катарсис) чувственный мир, 

корректировать его направленность.  

- Нередко эмоционально-выразительные формы искусства 

используются для 

социального протеста, ниспровержения существующего порядка. 

Как форма протеста, искусство может не иметь какой-либо определенной 

политической цели, а ограничиваться критикой существующего режима 

или каких-то его аспектов.  

В искусстве освещаются проблемы общечеловеческие, «вечные»: что 

есть добро и зло, свобода, достоинство человека. Меняющиеся условия 

каждой эпохи заставляют заново решать эти вопросы. И в каждую из эпох 

искусство и философия помогают человеку осмыслить своѐ место в мире, 

разобраться в системе ценностей, которую предлагает ему общество.  

Искусство несет высшие духовные ценности, идеалы, моральные 

ориентиры, воспитывает моральные качества личности. Тем самым оно не 

просто отражает жизнь, но показывает ее такой, какой она должна быть с 

точки зрения художника. Некоторые виды и жанры искусства нейтральны 

по отношению к морали. Несмотря на это, искусство способно 

благоприятно влиять на личность, поскольку красота всегда отмечена 

печатью доброты.  

Искусство формирует полноценную личность. Через 

совершенствование автономной личности оно способно гуманизировать 

общество в целом. В этом и заключено главное значение, великая миссия 

искусства. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСУ 

Борисенко А. Ю. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Образотворче мистецтво – мистецтво відображення сущого у вигляді 

художніїх образів на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі 

(скульптура). Сучасни художники нині мають безліч можливостей для 

реалізації своїх творчих задумів, до їхніх послуг нові галереї, виставки, 

вернісажі. Справжньою подією у культурному житті нашої держави стало 

відкриття великих приватних виставкових центрів.  

Сучасне українське образотворче мистецтво нещодавно вийшло на 

принципово новий рівень розвитку. Це пов'язано з появою нових способів 

реалізаціі себе, нових матеріалів, а гловне – новой інформаціі.  

Сучасний український живопис відмічений появою таких нових форм, 

як інсталяція, художня акція; значного розвитку набуває фотомистецтво. 

Митці у нових політичних реаліях по-новому підходять до національних 

традицій, засвоюють досвід світової культури, використовують сучасні 

технології, продовжують по-шуки нових засобів художнього вираження. 

Велику роль в процесі формування сучасного українського образотворчого 

мистецтва зіграла традиція постмодернізму. Школа українського 

постмодернізму формується у 90-х роках. В живописі вона представлена 

художниками – вихідцями групи "Паризька комуна", "Одеськой школи", 

"Вольо-ва грань національного постмодернізму" (А. Савадов, 

О. Гнилицький,  

Г. Сенченко, О. Ройтбурд, В. Рябченко, С. Ликов та ін). У 90-ті роки 

основний пошук художників здійснювався в сфері позара-ціонального, 

підсвідомого та суб'єктивного. Прикладом може служити проект "Тихий 

карнавал підсвідомості", представлений на Третьому міжнародному 

артфестивалі (художники Л. Нестеренко, В. Овсейко, Р. Гарасюта, 

В. Харченко).  

Ця школа випробувала на собі значний вплив мистецтва андеграунду. 

Андерграунд (анг.underground – підпіллі, підземеллі) – поняття, що означає 

"підпільну" культуру, противопоставившую себе умовностям і обмеженням 

традиційної культури. Виставки художників аналізованого напрями часто 

проходили над салонах і галереях, а безпосередньо в землі, соціальній та 

підземних переходах чи метро, що у деяких країнах називають 

андеґраундом (підземкою). Мабуть, ця обставина також вплинув те, що за 

даним напрямом у мистецтві XX в. утвердилось цю назву. У Україні поняття 

андеграунд стало позначенням співтовариства художників, що 

представляють неофіційне мистецтво.  

Здатність реалізувати свої таланти, отримати від цього задоволення, а, 

можливо, й визнання. Чи може бути кращій стимул щось роботи? Навіть 

гроші не можуть так заохотити, як можливість показати себе. Сучасні 

технічні засоби дозволяюсь зробити це без зайвих зусиль, аби було чим 

поділитися с загалом. На теренах світовой павутини існує безліч сайтів, 

безліч соціальних мереж, в яких є багатенько сторінок присвячених 
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творчості різних людей, які навіть не є професіоналами, але в них є що 

показати. Навіть я та багато моїх знайомих здатні віднести себе до таких 

митців.  

Я вважаю, що така твоча свобода є головною ознакою розвитку 

сучасного боразотворчого мистецтва на теренах України 
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САМОВЫРАЖЕНИЕ КАК ФУНКЦИЯ ИСКУССТВА 

Горлова В., Какурина И. И. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

«Искусство по природе своей бесполезно и пленительно. Его 

назначение – нравиться, иного назначения у него нет. Оно должно быть 

привлекательно, не ставя при этом никаких условий», – писал Анатоль 

Франс. Но мне кажется, что наряду с гедонистической функцией, искусство 

выполняет целый ряд важнейших предназначений. Алексей Максимович 

Горький не случайно обратил внимание на то, что «искусство способно быть 

более похожим на действительность, чем сама действительность». Многие 

писатели, художники–реалисты рассматривали искусство, как 

своеобразный способ отражения мира. Полагали, что задача искусства – 

расширить горизонты «ойкумены» человека. Для меня, несомненно, 

искусство является важнейшим источником знаний о человеке, его 

представлениях о красоте, добре, совершенстве.  

Но наряду с этим художественное творчество в моей жизни служит 

источником самопознания, средством самоорганизации. Поэтому, 

приобретая специальность, напрямую не связанную с творчеством в области 

искусства, я не оставляю своѐ увлечение живописью и пытаюсь освоить 

различные еѐ проявления. С одной стороны, я, вроде бы всегда рисую 

картины. Но, с другой, различные периоды моей жизни сопровождают 

картины, которые меняются вслед за изменением «атмосферы» 

повседневности. Меняется не только предмет изображения, но и 

настроение, техника исполнения. Так, например, раньше я использовала в 

качестве материала масло, гуашь, акрил. В связи с этим картины получались 

яркими, слегка агрессивными и дерзкими, словно бросающими вызов кому-

то неведомому. Сейчас мне больше по душе кофе и акварельные карандаши. 

И то и другое способны создавать впечатление лёгкости, плавности и 

теплоты. Тона в акварели слегка приглушѐнные и мягкие, а слои, которые я 

наношу кистью, размытые и нечёткие. Всё это вместе взятое создаёт эффект 

миража. Мой акварельный мираж напоминает образы, которые я 

вспоминаю, просыпаясь по – утру. Этот мираж созвучен неуловимым 

предчувствиям, переполняющим мою душу в минуты тревоги, ожидания. 

С помощью своих картин мне удается «подсвечивать» будни, делать 

их более уютными, наполненными думами, мечтами, воспоминаниями. 

Огромное количество разнообразных оттенков тёплого цвета, начиная от 

цвета кожи и заканчивая различными тонами древесных цветов можно 

создать с помощью кофе. Кофе – прекрасная ароматная краска. Когда она 

высыхает, получается замечательный контур − фон. В зависимости от 

настроения, намерений, желаний вы можете придумать ему ту или иную 

форму, дополнить картину вставками из других материалов, почувствовав 

при этом себя магом творящим гармонию из хаоса.  

Мне кажется, что моё творчество помогает мне понять, 

скорректировать душевное состояние. И ещё более важно то, что творчество 

позволяет мне понять людей, меня окружающих. 
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Как у большинства «рисовальщиков» у меня никогда не получается 

создавать одну и ту же картину. Картины всегда разные. На результат 

работы оказывает влияния аура людей, окружающих меня в период работы. 

свои Отношения с этими людьми помогают понять картины. Их создание 

«направляется» эмоциональной средой людей, близких мне в данный 

момент.  

Когда рисуешь картину, на начальном этапе рисунок, как ребѐнок, 

беспомощен и нелеп. Но усилие воли, умение, теплота души меняют моё 

творение. Вместе с ним меняюсь я сама.  

Результат работы хочется видеть совершенным. Поэтому творчество 

требует самоотдачи. Картина, «приручает», учит ценить совершенство. И в 

этом я вижу самое важное назначение искусства. 
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МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В АКТОРСЬКІЙ ПРОФЕСІЇ 

Кам’янович Д., Слюсаренко Т. И. 

ОКВНЗ ««Дніпропетросвський театрально – художній коледж», Дніпро 

У сучасному світі існує величезне різноманіття театральних шкіл. 

Это − «Енвайронмент-театр» (коли спектакль адаптується під конкретну 

просторову задачу), театр перформенсу (Йозефа Бойса) театр художника, 

документальний театр, театр тексту, соціальний театр, постдраматіческій 

театр, перформанс, мюзикл і т. п. Намагаючись знайти загальне, що об'єднує 

всі ці несхожі один на одного театральні традиції, звернемося до проблеми, 

яка позначена в заголовку нашого виступу. 

Театр у всі часи був для культурних народів великою цінністю, яка 

мала незвичайне моральне, культурне і громадське значення як школа, що 

безпосередньо давала все те, що придбали життя, наука і знання. Чим 

світліші часи, тим буйніший розгін і розквіт національного життя, тим 

більше з`являється матеріалу для драматичної творчості, яка стає 

найвірнішим дзеркалом почувань, ідей та змагань, якими громадянство 

живе. Відомо, що кожне мистецтво має справу з певним матеріалом: для 

живописця – це фарби і полотно, для скульптора – глина, мармур, дерево. 

Для актора єдиним інструментом і матеріалом для створення художнього 

образу є він сам – його хода, жести, міміка, голос, нарешті, його особу. Щоб 

кожен вечір глядачі хвилювалися за долю героя, вірили в нього, актор багато 

працює. Читає історичні книги, знайомиться з часом, в який жив його герой. 

Адже акторові потрібно знати все про людину, яку він зображує: хто ця 

людина, чого хоче і що робить, щоб досягти мети. Він постійно спостерігає 

за людьми, помічає особливості в їхньому вигляді, рухах, поведінці. Все це 

згодиться на сцені. Адже він повинен діяти від імені персонажів, жити їхнім 

життям. Він повинен говорити голосом свого героя, ходити його ходою. 

Сьогодні актор грає нашого сучасника, живе його радощами і бідами, 

турботами і успіхами. Завтра він середньовічний лицар або казковий король. 

Як говорив чудовий режисер К.С. Станіславський, актор повинен «чуття 

вгадувати пульс життя, вічно шукати правду, борючись з неправдою». 

«Актор – громадський діяч», він веде за собою глядачів, виховує їх, 

допомагає їм усвідомити свої недоліки і встати на вірний шлях. Граючи на 

сцені, актор імпровізує. Знаючи роль напам’ять, він кожен момент проживає 

її ніби вперше, ніби не підозрюючи, що буде в наступний момент.  

Тому і ми, навіть знаючи п’єсу напам’ять, щоразу завдяки 

талановитим акторам переживаємо її події ніби заново. Діючи в уявному 

світі, актор вірить у нього як в справжній. Віра в уявні обставини – 

найважливіший елемент акторського мистецтва. Вона схожа на тій щирій 

вірі, яку виявляють діти у своїх іграх. Одне з найважливіших «дійових осіб» 

вистави – глядач. Без нього гра на сцені – це тільки репетиція. Контакт з 

глядачем акторові необхідний не менше, ніж з партнерами. І тому немає 

двох однакових вистав. Актор творить на очах у глядача щоразу заново.  

Змінюється глядач, – отже, в чомусь змінюється і спектакль. 

Незважаючи на те що робота актора називається грою, це важка праця, від 
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якого не звільняє навіть найбільший талант. І чим більше ця праця, тим 

менше він помітний на сцені і тим більшу насолоду ми отримуємо від гри 

артистів, від всієї вистави  

Його відмітна якість, також пов’язане із психологічними 

особливостями гри, у тім, що глядач у театрі не тільки «бачить» і «чує» дію, 

що розгортається перед ним, але й, будучи присутнім при цьому, є у 

відомому змісті його «співучасником». Це відбувається завдяки тому 

естетическому контакту залу для глядачів і сцени, що встановлюється між 

ними на спектаклі і який Станіславський назвав один раз «щиросердечною 

акустикою».  

Театральне мистецтво оголошується основним і чи не єдиним 

чинником морального, естетичного, громадянського виховання особистості. 

Роль мистецтва у процесі формування особистості можна визначати як 

коригуючу, збагачує, посилює морально-естетичне і творчий вплив праці, 

оточуючих умов. Мистецтво в певному сенсі і в певних умовах сприяє 

вирішенню виникаючих протиріч в процесі розвитку творчої особистості. 

Театр впливаючи на свідомість, духовно-емоційний світ людини, 

(тим самим формує його цілісний образ; активно сприяє духовному 

зростанню, виховує ідейні та моральні переконання, стимулює, соціально-

перетворюючу діяльність, підвищує політичну культуру, культуру праці та 

побуту.  

Естетична гра, розвага непомітно переводять багатство морального 

змісту мистецтва в особистісне надбання. Формується цілісне ставлення 

людини до світу, накладається відбиток на всі сторони його життя і 

діяльності, на відносини, розуміння мети й сенсу життя. Театр загострює 

розум, морально облагороджує почуття, розширює кругозір.  

Емоційне мислення, або мислення емоціями, що виникло як результат 

зіткнення з мистецтвом, має безпосередній вихід на дії людини, їх смислове 

та емоційне наповнення. Емоції, почуття, як відомо, не є кінцевим 

продуктом психічної діяльності. Вони постають як цілком конкретний 

результат впливу театрального мистецтва, що виявляється у формі певних 

дій чи надання цим діям відповідного забарвлення 
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ИСКУССТВО В УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Вакуленко О. В., Какурина И. И. 

ДВНЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Цифровые технологии занимают всё более весомое место в нашей 

жизни. Они опосредуют отношения людей с социальными институтами, 

с государством, общение человека с человеком. Большую часть своего 

времени современная молодёжь проводит в виртуальной среде, 

беспрепятственно получая необходимую информацию, общаясь в режиме в 

режиме onlin. Это, конечно же, здорово! Но есть ли негативная сторона у 

этой формы общения? 

Думаю, каждый согласится с тем, что негативных сторон у общения 

onlin немало. О них знают пользователи сетей, о них пишут исследователи 

цифровой коммуникации (Тимофеев А. В. [1], Стоцкая Т. Г. [2] и др.). 

В «цифровом мире» высоко ценятся такие качества как творческая 

инициативность, гибкость мышления, умение критически оценивать 

получаемую информацию. Но в этом мире отходят на задний план знания и 

эрудиции, религиозное и художественное мировосприятие, остаётся не 

развитой способность осуществлять осмысление и оценку происходящего. 

Человек с его неповторимым взглядом на мир остаётся за пределами 

«цифрового» мира. Вернуть «мир человека», обратить субъекта к самому 

себе, помогает искусство. Особенно если ты – не сторонний наблюдатель, а 

человек, пытающийся подружиться с ним, посредством творчества, 

художественного поиска. 

Ещё будучи ребенком, я обращал внимание на то, что окружающий 

мир ярок и живописен. Я любил природу во всех ее проявлениях: любил 

смотреть на прихотливые узоры грозовых туч, наблюдать игру красок 

полыхающего зарева заката, разглядывать изящные формы лепестков 

первых весенних цветов, распускающихся в нашем саду. И вот однажды я 

начал рисовать. Сначала не очень получалось. Но я продолжал, поскольку 

карандаш и бумага были замечательными наставниками в мире линий, форм 

и цветов. 

Первые рисунки простым карандашом удивительно точно передавали 

моё настроение, выражали отношение к окружающим вещам. Постепенно я 

научился с помощью линии, формы, цвета «формулировать» предпочтения, 

симпатии, переживания. Художественное творчество стало важнейшим 

каналом, который связывал меня с близкими. В то же время, посредством 

рисунка я учился постигать далёкие миры.  

Многие исследователи искусства считали, что художественное 

творчество – процесс, который угасает в своём продукте. С одной стороны, 

я согласен с таким взглядом на творчество художника. С другой стороны, 

не могу не отметить, что сам процесс рисования увлекает меня гораздо 

больше, чем результат. От работы над живописными образами я не только 

получаю удовольствие. Рисование для меня – своеобразный способ 

понимания другого человека, непохожего на меня не только внешне. 
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Большой интерес у человека, связанного с искусством, вызывает сам 

процесс творчества. Необыкновенно интересно наблюдать за тем, как 

рождается творение. Каждая работа начинается с рождения замысла. 

Замысел «вспыхивает» внезапно, постепенно развивается в крупную форму. 

Эту форму я начинаю «видеть» внутренним взором. И только, когда форма 

«растворяется» в сознании, я стараюсь её запечатлеть в рисунке. Рисунок 

рождается не сразу: набросок… доведение до совершенства… И тут встаёт 

вопрос, есть ли совершенству предел. Для того чтобы ответить на этот 

вопрос, я откладываю работу на некоторый период времени. Возвращаясь, 

вижу рисунок «свежим взглядом». Только тогда принимаю решение о его 

дальнейшей «судьбе».  

Жанры моих работ многообразны. Среди них есть натюрморты, 

пейзажи, портреты. Что же касается их содержания… Мне иногда кажется, 

что, будучи неповторимыми, все они объединены единым смыслом. Каждая 

из моих работ выступает шагом на пути познания мною окружающего мира 

и самого себя. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Смирнов Д. Д., Какурина И. И. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Современное искусство принято обозначать термином «contemporary 

art» в отличие от искусства, которое называют традиционным. Оно 

сформировалось на рубеже 1960-70-х годов. Произошло это отнюдь не 

случайно. Для развития искусства этого периода характерна в первую 

очередь опора художника на методы и принципы, прямо противоположные 

модернизму. Это выразилось в поиске новых образов, нового языка, новых 

средств и материалов.  

Каждый из видов современного искусства имеет свои особенности. 

Живопись постмодернизма, например, узнаваема по следующим чертам:  

- Концептуальнальность. Произведения всегда несут идею, даже 

когда манифестируют абсурдные вещи.  

- Для «Сontemporary art» характерна метафоричность, 

недосказанность. Произведения многозначны, включают множественные 

варианты смыслов. 

- Продуктом творчества художника является арт-объект. Арт-

объект – система, которая состоит из собственно продукта творчества и 

контекста, среды, в которой он существует. Арт-объект – текст, активно 

вовлекающий своего зрителя в творческий процесс, приглашающий 

стороннего наблюдателя к сотворчеству. Взаимодействуя с арт-объектом, 

человек обращается к самому себе, сверяет своѐ понимание 

происходящего с интерпретацией произведения другими зрителями и с 

автором. Такое взаимодействие даже в живописи может осуществляться 

через инсталляцию, перформанс, хэппеннинг.  

- Для «сontemporary art» характерно глубокое слияние искусства 

с жизнью. Его темы часто повседневны. Новые формы заставляют 

всматриваться в самые обычные мгновение жизни, призывая зрителя 

осознавать их до мельчайших подробностей. Часто случается так, что 

адресату трудно распознать, где кончаются границы того, что является 

искусством и начинается повседневность.  

- Нередко, выстраиваясь как перфоманс, восприятие 

произведения превращает жизнь обычного человека в частицу 

произведения. Осознание себя со-участником художественного действа, 

такое явление искусства особенно зримо пробуждает в зрителе импульс к 

творчеству. Научая его уважать самого себя, искусство учит ценить и 

уважать все, с чем он приходит в соприкосновение.  

- Произведения традиционного искусства имеет целью направить 

восприятие зрителя в определенное, заранее заданное русло. Там уже есть 

ответ, совет, поучение, определенность. Пространство «contemporary art» 

– пространство неопределенности Современное искусство открывает 

беспредельную вариативность возможностей свободного выбора. Это 

пугает обычного человека, жизнь которого протекает в рамках рутины 

повседневности. Однако выход за пределы этих рамок позволяет ему 
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прикоснуться к возможности получить неограниченный ресурс 

вдохновения и творчества.  

- Для современной живописи характерно цитирование 

классических образцов, использование их в неожиданных контекстах, в 

которых они приобретают гротескный или совершенно иной смысл.  

- Отличительной особенностью современного изобразительного 

искусства является декоративность. В расцвете декоративного начала 

проявляется желание художника и его зрителя наслаждаться 

изобретательностью пластических и цветовых решений, самой текстурой 

письма. Декоративность современного искусства выступает 

своеобразным утверждением принципа «самоценности» 

художественного произведения.  

 

Площадки, где в Украине можно встретить современные иностранные 

проекты, это – Goethe-Institut Ukraine, British Council, Česká centra и другие. 

Среди фестивалей выделяются Биеннале современного искусства в Одессе, 

аудиовизуальный фестиваль Construction в Днепре, фестиваль Porto Franko 

в Ивано-Франковске, урбанистический фестиваль Street-Art Fest (Харьков), 

всеукраинский проект «Кураторский интенсив» (с центром в Харькове), 

фестиваль современного искусства для молодых художников NonStopMedia 

(Харьков).  

Известными центрами современного искусства Украины являются: 

- «Дзиґа» − Львовское художественное объединения, существующего 

с 1993 года. 
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- Художественная галерея Гэри Боумена – арт-площадка Львова. 

 

 
 

«Муниципалка» – харьковская галерея. Основана в 1996 году. Стала 

первой галереей Украины, которая получила муниципальный статус. Здесь 

активно поддерживают современных украинских художников. Для этих 

целей создана дополнительная экспозиционная зона – АРТподвал. Его 

профиль – молодежь. В «Муниципалке» можно посмотреть традиционную 

живопись, графику, скульптуру и фотографию, послушать лекцию или 

пообщаться с художниками. Выставки меняются каждые две недели. 

 
 

- Ермилов Центр центр − ещё один центр современного искусства в 

Харькове. Назван в честь первого украинского художника-авангардиста и 

дизайнера. Ермилов Центр занимает просторное двухэтажное помещение в 

боковой части главного корпуса национального университета (в прошлом – 

«Дом проектов»). Здание – одна из трех Харьковских высоток, которая до 

1954 года считалась самым высоким зданием в Украине. 
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- Invogue#Art – галерея современного искусства в Одессе. 

 

 
 

- Музей современного искусства Одессы (МСИО) был основан в 2008 

году бизнесменом и меценатом Вадимом Мороховским. В основе музейного 

фонда – частное собрание работ одесских авангардистов второй волны 

Михаила Кнобеля. Современная экспозиция включает залы, посвященные 

одесской школе живописи и раннему одесскому андеграунду, второй волне 

одесского авангарда, нонконформистам 70-х, советскому модернизму, 

постмодернизму, трансавангарду, концептуализму и искусству последнего 

десятилетия. 

- Артсвіт − галерея современного искусства в Днепре. Появилась в 

2013 году. Это единственная арт-площадка города, где демонстрируют 

актуальное искусство. 
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В заключении отметим, что главные критерии достоинств 

художественных произведений во все времена остаются неизменными. 

К ним относятся такие качества произведений, как  

- искренность,  

- глубокое интеллектуально-философское осмысление 

действительности,  

- связь с эпохой. 

Самым ценным и в классическом и в современном искусстве 

продолжают оставаться индивидуальный почерк, индивидуальное видение 

мира. При этом яркая индивидуальность, одарённость и профессиональное 

мастерство художника неизменно выступают фундаментом создания 

художественно значимого явления. 
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АКТИВНІСТЬ СУБ’ЄКТА СПРИЙНЯТТЯ МИСТЕЦТВ 

Стрюк А. В. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро 

Мистецтво живе не лише створенням нових духовних цінностей, а й 

незмінним відтворенням його у сприйнятті. Впливаючи на психологію і 

свідомість, задовольняючи допитливість і даючи пізнання, воно здатне 

водночас включати реципієнта в дійство, надавати йому можливість думати 

і спілкуватися.  

Сприйняття – це ще не кінцевий підсумок впливу мистецтва, а 

важлива його передумова: можуть так і залишатися нездійсненими задум 

митця чи його наміри, якщо не відбулося цього завершального акту у 

повному розумінні – не просто репродукованого повторення, пасивного 

наслідування, досягнення справжності мистецтва в тому іншому, хто є 

реципієнтом, тобто естетичним суб'єктом художньої співтворчості.  

Процес художнього сприйняття в широкому розумінні освоєння 

мистецьких цінностей за допомогою активної діяльності реципієнта має свої 

закони, вимагає знання «мови» мистецтва, творчої співпраці, розвинених 

здібностей і смаку, естетичного досвіду і психологічної зосередженості на 

об’єкті сприйняття. Не менш важливими є володіння концептуально-

історичним підходом у сприйнятті та оцінці художніх явищ, здатність 

людини вдосконалювати власну почуттєву культуру, підвищувати рівень 

естетичного судження.  

Художнє сприйняття характеризується загальними закономірностями 

сприйняття як відображення предметів і явищ у сукупності всіх їхніх 

властивостей і частин при безпосередньому впливі на органи чуттів. 

Найважливіші особливості сприйняття – чуттєва безпосередність, 

цілісність, усвідомленість, «переживання предмета» – є неодмінними в 

художньому сприйнятті. Останнє вимагає відповідних навичок і розвитку 

здібностей, воно залежить від психологічних та деяких інших, в тому числі 

соціальних, морально окреслених, передумов.  

Сприйняти твір мистецтва – це означає проникнути в таїну його 

багаточисленних семантичних відтінків настільки, щоб пройнятися 

емоційністю і уявою, співпереживати, тобто перетворити інформативний 

процес у творчо продуктивний. Крім того, увесь складний 

психофізіологічний механізм сприйняття і «бачення» художності як такої у 

мистецтві не залишається ізольованим від культурного і соціального 

середовища, його впливу на поведінку індивіда. Тобто він настільки ж 

детермінований передумовами щодо характеру сприйняття світу людиною, 

наскільки визначальними залишаються закони чуттєвої диференціації 

відношень з навколишнім середовищем, включаючи світ художніх 

цінностей.  

Маючи власні закони та особливості, сприйняття мистецтва входить у 

більш загальну систему його розуміння і сутності, відображаючи і несучи в 

собі інші різнобічні елементи культури. Осягнення їх органічної цілісності, 
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своєрідної перехідності з однієї якості в іншу надає можливості зрозуміти 

природу сприйняття мистецтва в найрізноманітніших його проявах.  

Слід передусім зазначити, що сприйняття мистецтва 

найнезаперечнішим чином входить у контекст функцій і впливу художньої 

культури на процес формування масової суспільної і особистісної 

самосвідомості, збереження і витончення естетичних потреб, 

концентрації’творчої енергії в індивіді. Торкаючись функцій мистецтва в їх 

розгалуженому багатоаспектному значенні, ми тим самим більше 

акцентуємо увагу на можливостях мистецтва як суспільне впливової 

інституції і лише опосередковано передбачаємо самий факт сприйнятості 

його.. Коли ж ми звертаємося до безпосередньо розгорнутого розуміння 

сприйняття мистецтва, то на перший план виходить розкриття сутності 

суб’єкта сприйняття, його психологічний стан з усіма інтелектуальними, 

емоційними, продуктивно-творчими виявами. Адже сприйняття – це ще не 

кінцевий підсумок впливу мистецтва, а важлива його передумова: можуть 

так і залишатися нездійсненими задум митця чи його наміри, якщо не 

відбулося цього завершального акту у повному розумінні – не просто 

репродукованого повторення, пасивного наслідування, досягнення 

справжності мистецтва в тому іншому, хто є реципієнтом, тобто естетичним 

суб’єктом художньої співтворчості.  

Мистецтво супроводжує людину протягом всього життя, надихаючи 

її на великі звершенні чи гидкі гріхи, викликаючи в неї захоплення чи огиду, 

мистецтво здатне вселити страх, зруйнувати стереотипи. Сприйняття 

людиною мистецтва безпосередньо пов’язане з її ставленням до життя. 
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СЕКЦИЯ 7 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ ГОЛБАЛІЗАЦІІ 
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АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ПРИРОДЕ 

(или «Экология» человеческой души) 

Ищенко И., Какурина И. И. 

ДВНЗ «Днепропетровский химико-технологический университет», Днепр 

За окном XXI век – век бурного технологического прогресса, с 

которым связаны изменения, как среды обитания, так и образа, ритма жизни 

человека, расширение его возможностей. Не случайно, поэтому люди 

стремятся получить всѐ большие возможности в сфере технологий. ХХІ век 

смело можно назвать временем технологических инноваций. С появлением 

новых технологий связано улучшение качества жизни людей. В целом, это – 

позитивный процесс. Но, в то же время, развитие технологий таит в себе 

серьѐзные опасности, постепенно превращаясь в арену нравственных 

испытаний, выпадающих на долю людей, его творящих.  

К сожалению, в результате технологической деятельности человека в 

современном мире нарушилось естественное равновесие природных сил. 

Природа утратила способность самовосстановления. Ни одно поколение 

людей воспитывалось в атмосфере потребительского отношения к 

окружающей среде. Это привело к тому, что значительная часть людей, 

вовлечѐнных в производство, стали равнодушны к последствиям 

технического прогресса. «После нас хоть потоп» – опасная установка, когда 

речь идѐт о «потопах», «саркофагах», «зонах отчуждения», возникающих по 

причине хищнического обращения с природой.  

Вопросы охраны окружающей среды волновали людей, начиная с 

Нового времени. Они становились всѐ более актуальными по мере 

появления машинного, а затем и промышленного производства. С особой 

остротой проблема охраны окружающего мира встала во второй половине 

ХХ века. В 70-е годы начался бурный рост численности народонаселения, 

сопровождаемый быстрым истощением природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. Положение дел становилось столь 

катастрофичным, что в 1972 году Организация Объединенных Наций 

созвала в Стокгольме 

Первую международную конференцию по экологии. В ней 

участвовали делегации 106 стран. Конференция пришла к неутешительным 

выводам. Она констатировала не только истощение природных ресурсов 

(в отдельных странах – даже запасов питьевой воды), но и вредное 

воздействие загрязнения окружающей среды на состояние здоровья людей. 

С этого времени проблемы экологии попадают в поле зрения широкой 

общественности.  

Важную роль в деятельности экологов играет система ценностей. 

Понятно, что «исповедуя» одну систему (назовѐм еѐ «альтруистической»), 

человек идѐт по пути созидания гармонии. Тогда как другая 

(«утилитарная») оказывается разрушительной для природы и для человека. 

На мой взгляд, сегодня недостаточно констатировать, что человек ОБЯЗАН 
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БЫТЬ АЛЬТРУИСТОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ. Это очевидно. 

Важно искать конкретные пути проявления этого альтруизма.  

В поисках этих путей следует, на мой взгляд, обратиться к учению 

В.И. Вернадского. В начале XX в. В.И. Вернадский начал говорить о том, 

что воздействие человека на окружающую Природу растет. Этот рост идѐт 

столь быстро, что скоро, по его мнению, человек должен будет принять на 

себя ответственность за будущее развитие Природы. Развитие окружающей 

среды и общества, писал учѐный, сделаются неразрывными. Произойдет 

великое объединение, в результате которого развитие планеты будет 

направляться силой Разума. Биосфера перейдет в сферу разума – в 

ноосферу. В трудах Вернадского указан ряд конкретных условий, 

необходимых для становления и существования ноосферы:  

– заселение человеком всей планеты;  

– резкое преобразование средств связи и обмена между разными 

странами;  

– усиление связей, в том числе политических, между всеми 

государствами Земли;  

– преобладание геологической роли человека над другими 

геологическими процессами, протекающими в биосфере;  

– расширение границ биосферы и выход в Космос;  

– открытие новых источников энергии;  

– равенство людей всех рас и религий;  

– увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и 

внутренней политики;  

– свобода научной мысли и научного искания от давления 

религиозных, философских и политических построений и создание в 

общественном и государственном строе условий, благоприятных для 

свободной научной мысли;  

– подъем благосостояния трудящихся.Создание реальной 

возможности не допустить недоедания и голода, нищеты и ослабить 

влияние болезней;  

– разумное преобразование первичной природы Земли с целью 

сделать ее способной удовлетворить все материальные, эстетические и 

духовные потребности численно возрастающего населения;  

– исключение войн из жизни общества.  

Хочется обратить внимание на то, что в теории В.И. Вернадского 

вопросы экологии окружающей среды непосредственно связаны с 

решением вопроса «экологии» человеческой души. От чистоты души 

человека зависит способность человечества обрести гармонию с природой. 

 

  



«УКРАЇНА – СВІТ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР» 

– 169 – 

«EQUALITY IN DIFFERENCES» AS PRINCIPLE OF RELATION 

HUMAN – NATURE 

Koltsova E., Kakurina I. 

Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnepr 

Environmental problems caused by modern social development, gave rise 

to a number of social and political movements that oppose environmental 

pollution and other negative consequences of scientific and technological 

progress. 

The international environmental community began to form in 1913. The 

first international conference was held in Switzerland at this time. It was dedicated 

to nature conservation. 18 countries took part in it. It was a meeting of scientists. 

The meeting did not involve any action to protect the environment. After 10 years, 

the first International Congress for the Protection of Nature is held in Paris. Then, 

the International Bureau for the Protection of Nature was opened in Belgium. 

Then, the International Bureau for the Protection of Nature was opened in 

Belgium. However, it simply collected statistics on nature reserves and 

environmental legislation. Then, in 1945, the United Nations was created. The 

UN creates the international Council for the Protection of Nature in 1948. This 

Council was responsible for the international partnership for environmental 

protection. The need for a joint solution of environmental problems became 

apparent. 

In the early '70s in Western Europe there was a movement «Green» acting 

against environmental pollution, harmful effects on the development of nuclear 

energy for the reduction of military budgets, decentralization and democratization 

of public life. In Germany, the «Green» crystallized into a political party in 1980. 

The European Party «Green», bringing together groups from many European 

countries has existed since 1984. In Ukraine, the party of «green» was registered 

in 1991. Initiated the creation of a new political force was a group of activists of 

the Association «Green World». The first head of the party was a doctor, writer 

and famous public figure Yury Shcherbakov.  

In 1971, environmental organization Greenpeace has arisen in Canada. 

Today Greenpeace works in more than 40 countries. Greenpeace in the Soviet 

Union emerged in the late '80s, and the national organization of Ukraine was 

registered in 1990.  

Developing, public environmental movement «has acquired» numerous 

international, national, regional organizations. These associations and movements 

can be divided into the following types of organizations:  

–Аlarmist, designed to attract public attention to issues important to its 

vital activity, but left the authorities without permission;  

–Education;  

–The constructive, whose main purpose is to address specific 

environmental challenges.  

–Political movements and parties ecological orientationthat put task entry 

into power to direct, by legislation, to solve the most pressing environmental 

issues of our time.  
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Public organizations of the third type are the highest form of organization 

of public environmental movement. They tend to be engaged in all three activities, 

but the first two directions in their structure are subordinate character. The 

organization of this type as the most productive forms of activity of public 

environmental movement is becoming more widespread development. 

An example of such an organization in Ukraine – a social movement 

«Environmental resistance». This movement was created in early 2012 in 

Vinnitsa. His work is the beginning of a campaign using the Internet. Leaders of 

the movement was developed ideology, a program of action.  

«Environmental resistance» professes the ideology of environmentalism. 

Environmentalism – a political doctrine or ideology, which is based on ecological 

concepts, especially the idea of man's connection with the natural world. The man 

in this picture is a part of nature, not the «lord» or «host». Environmentalists call 

for awareness of their responsibility to nature, society and himself for fouling the 

environment. The ultimate aim of members of the movement see the revolution 

of consciousness, and a relentless struggle with the government agencies whose 

activities encourage the destruction of all wildlife, contribute to environmental 

damage.  

«Environmental resistance» has its own manifesto It was written in 2012. 

Manifesto consists of a number of points. Among them:  

- Consideration of «nature protection activism" one of the critical 

elements in the social-revolutionary reconstitution of society.  

- Consideration of the nature of the foundation of human existence  

- Scientific and technological progress should be organically 

combined with moral progress.  

- Rejection of not only the destruction of nature, but irrational and 

violent forms of «decorating" themselves body parts of dead animals (fur, etc.).  

According to the views of participants' Environmental resistance «human 

development does not provide for a» return to nature «or» subordination of nature 

to man. «Developing, «man's world» may give rise to completely new, 

harmonious forms of human interaction with nature, which will be based on the 

principle of «equality in difference.» As an active supporter of the ideology of 

«environmentalism» is convinced that only a balanced system of interaction 

between humans and other living beings will ensure the survival and development 

of mankind as well as the whole of nature in the world. 
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ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ: ФЕНОМЕН ЧИ БУДЕННІСТЬ? 

Менчук К. М. 

ДВНЗ «Днепропетровский химико-технологический университет», Днепр 

Кожна людина від народження наділена здатністю відчувати світ. 

Відчуття світу кожен висловлює по-різному: хтось має велику жагу до 

подорожей та нових відкриттів, комусь до вподоби тваринний та рослинний 

світ, а хтось відчуває себе комфортно саме в осередку людей, в оточенні 

великих будинків. Від самого народження людина повинна знати своє місце 

в оточуючому світі. На сьогоднішній день більша половина населення 

вважає себе екологічно свідомими. На кожному кроці чутно про 

необхідність екологічного виховання та екологічної освіти.  

Екологічна самосвідомість нам бачиться як рівень усвідомлення 

людиною своїх знань, поглядів, переконань, емоцій, уподобань, характеру, 

мотивацій, поведінки, які відображають екологічне буття. Виховання 

самосвідомості відбувається у процесі вироблення у людини потреби і 

вміння аналізувати й оцінювати свої дії і вчинки та використовувати ці 

оцінки для коригування своєї поведінки. Розвиток самосвідомості охоплює 

приблизно ті ж стадії, що і розвиток вищих психічних функцій. Оскільки 

розвиток самосвідомості відбувається разом із розвитком суб’єкта, то він не 

припиняється протягом усього життя людини.  

В ХХІ столітті екологічна свідомість вже не є феноменом у 

суспільстві. Кожна особистість задумується про своє майбутнє, про 

майбутнє своїх нащадків. Саме це осмислення екологічного пізнання дало 

змогу суспільству вийти на новий рівень розвитку.  

Подальший розвиток суспільства можливий лише за умови, що 

людство почне жити в поєднанні із законами природи, а кожна людина від 

народження відчуватиме себе в гармонії з навколишнім світом. Перед 

людством постало дуже нелегке завдання – здійснити кардинальні зміни у 

своїй свідомості, сформулювати і добровільно прийняти обмеження та 

заборони, що продиктовані законами розвитку нашої планети. Це вимагає, 

в свою чергу, зміни багатьох стереотипів поведінки, механізмів економіки 

та соціального розвитку. Необхідні фундаментальні зміни в нашій системі 

цінностей, інститутах і способах життя з урахуванням того, що екологічні, 

економічні, політичні, соціальні та духовні потреби тісно взаємопов'язані 

один з одним. Таким чином, екологічна свідомість повинна носити саме 

буденний характер, для того, щоб екологічне сприйняття світу мало для нас 

вагомий сенс, а не носило теоретичний характер. 
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