
1 

 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, 
ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ 

 
 
 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

ВИПУСК 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КИЇВ - ЛОГОС- 2012 

 



 2 

УДК  
ББК  
 
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – 
К.:Логос, 2012. -227 с. 
ISBN 
 
 
 
Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-
експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та 
педагогіки.  
Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, 
студентів. 
 
Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of 
sociology, psychology, pedagogic and social work. 
It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students. 
 
 
 
Рекомендовано Вищою Атестаційною комісією України як фахове видання з соціології та 
психології (Постанова Президії ВАК України №1 – 05/8 від 22 грудня 2010 року), педагогіки 
(Постанова Президії ВАК України №1 – 05/5 від 31 травня 2011 року 

 
 
 

Редакційна колегія 
Судаков В.І.- д.соц. н., проф. відп. ред., Куценко О.Д д.соц. н., проф., заст. відп. ред. , 
Тарасенко В.І.- д.соц. н., проф., Яковенко Ю.І. - д.с.н., проф., Горбачик А.П. - к. фіз.-мат. н., 
доц., Соболевська М.О - к.соц.н., доц., відп секр секц., Малес Л.В.-к.соц н., доц., Чепак В.В.- 
к. соц. н., доц., Коваленко А.Б. – д. психол.н., проф., заст. відп. ред. , Бурлачук Л.Ф. - 
д.психол. н., проф., Швалб Ю.М. - д.психол. н., проф, Данилюк І.В. – д.психол.н., проф., 
Лещенко М.П. –д.пед. н., проф. заст. відп. ред., Плахотнік О.В.- д.пед. н., проф, Головко Б,А.- 
д.філос н., проф., Марушкевич А.А. – д. пед.н., проф., Норкіна О.Ф. – к.пед.н,, відп. секр. 
секц. 

Рекомендовано до друку 
Вченою радою факультету соціології  

(протокол № 11 від 23 травня 2012 року) 
Вченою радою факультету психології  

(протокол № 11 від 17 травня 2012 року) 
 
 
 

Редакція залишає за собою право вносити корективи щодо обсягу статей. Відповідальність за достовірність 
фактів, цитат, імен та інших даних несуть автори публікацій. 
 
 
 
 
ISBN        © КНУ імені Тараса Шевченка, 2012 



 3 

ЗМІСТ 
 
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ ............................................................................................. 6 

 
Набруско І.Ю. ............................................................................................................ 6 

СПОЖИВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ................. 6 

Наумова М.Ю .......................................................................................................... 13 

КУЛЬТУРНІ ПОРЯДКИ СУЧАСНИХ МЕДІА ........................................................... 13 

Рощин Д. Г. .............................................................................................................. 24 

ҐЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ «СМИСЛ» В ГУМАНІТАРНИХ 
НАУКАХ ТА СОЦІОЛОГІЇ ......................................................................................... 24 

Кучер Г. .................................................................................................................... 33 

ФІГУРАТИВНА СОЦІОЛОГІЯ В ДОСЛІДЖЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН................. 33 

Черних Г. А. ............................................................................................................. 41 

КОНЦЕПТУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СПОСОБІВ ТА МЕХАНІЗМІВ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ 
КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ ХХ СТ. .................................................................................. 41 

Марушкевич Б.М..................................................................................................... 49 

СОЦІОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ ТА  
ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО РУХУ Й МОЛОДІЖНИХ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ .............................................................................. 49 

Заріцька Н.Ю. .......................................................................................................... 59 

ДАУНШИФТІНГ: УКРАЇНСЬКИЙ ВАРІАНТ............................................................. 59 

Кишкань А. І............................................................................................................. 66 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДОЇ ОСОБИ В 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ............................................................................ 66 

Кондов К.В. .............................................................................................................. 72 

СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК УМОВА ТА НАСЛІДОК  
ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ......................................................................................... 72 

Ковязіна К.О. ........................................................................................................... 80 

ЕМПІРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ ГРУПИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНСЬКОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ........................................................................................................... 80 

Шелестун К.Ю. ........................................................................................................ 88 

ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДИХ НАУКОЛВЦІВ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА ......................................................................................................... 88 

Вдовиченко М. ........................................................................................................ 98 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ  
СОЦІАЛІЗАЦІЇ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ Ф.ДЖЕЙМІСОНА. ................................... 98 

 
 



 4 

Білорицька А.Є. .................................................................................................... 108 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕНТУ БЛОГУ ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 
КАПІТАЛІВ СУБ’ЄКТІВ У БЛОГОСФЕРІ (НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНОГО 
КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ) .............................................................................................. 108 

 
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ ........................................................................................ 114 

 
Виноградов О.Г. ................................................................................................... 114 

ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНА НАДІЙНІСТЬ-ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ 
ОСОБИСТІСНИХ СИГНАТУР ............................................................................... 114 

Денисенко В. А. .................................................................................................... 121 

КООПЕРАЦІЯ ЯК ПРОЯВ ПРОДУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ:  
ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ ................................ 121 

Емішянц О.Б. ......................................................................................................... 127 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОКОНТРОЛЮ ОСОБИСТОСТІ............. 127 

Клименко І.В.......................................................................................................... 135 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ 
СТРАТЕГІЙ В МАРКЕТИГУ ІННОВАЦІЙ.............................................................. 135 

Лапіна В.В. ............................................................................................................. 141 

ФЕНОМЕН ПРИХОВАНОЇ РЕКЛАМИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ  
ТИПОЛОГІЇ РЕКЛАМНИХ ПРАКТИК .................................................................... 141 

Лах К.О. .................................................................................................................. 148 

СПЕЦИФІКА РЕАКЦІЇ НА СТРЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ   
ОБСЕСИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЇ СИМПТОМАТИКИ......................................... 148 

Марініна В.М.......................................................................................................... 155 

СТИЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 ФРАНЦУЗЬКИХ НАУКОВЦІВ ................................................................................. 155 

Періус Н.В. ............................................................................................................. 161 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГІВ ............................................................................................................. 161 

Шишова О. М. ........................................................................................................ 168 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ................................................................... 168 

Щербина Л.Ф. ........................................................................................................ 174 

АПРОБАЦІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МЕТАТЕОРЕТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА ........................................................................ 174 

 
 
 
 
 



 5 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ........................................................................................... 184 

 
Автомонов П.П. .................................................................................................... 184 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ І  
ТАКТИКА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ................................................................................. 184 

Бекирова А.Р......................................................................................................... 189 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ  
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ........................................ 189 

Волинець Ю.О. ..................................................................................................... 193 

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.................................. 193 

Кузьменко Н.М. ..................................................................................................... 200 

ІЛЛЯ ШРАГ ПРО РІДНУ МОВУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНИНА ........................................................................ 200 

Маріуц І.О............................................................................................................... 206 

ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ РУМУНІЇ. ........................................ 206 

Медведєва В.О. .................................................................................................... 212 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ В  
ПОГЛЯДАХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ. .......................................................... 212 

Рашковська В.І...................................................................................................... 220 

ДАВНЬОРУСЬКИЙ ІКОНОПИС В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ ОСОБИСТОСТІ....... 220 

 



 6 

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 
 
 
 
 
 
УДК 316. 728 

Набруско І.Ю. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, кандидат 
соціологічних наук, доцент 

СПОЖИВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ 
Стаття присвячена аналізу споживання як механізму соціального конструювання у 

сучасному суспільстві. Розглянуті сутнісні фактори формування ідентичності в рамках 
споживання як генералізованої форми соціального буття, шляхи її предметної та поведінкової 
реалізації.  

Ключові слова: потреби, споживання, ідентичність, споживчі сектори. 
Статья посвящена анализу потребления как механизма социального конструирования 

в современном обществе. Рассмотрены существенные факторы формирования 
идентичности в рамках потребления как генерализированной формы социального бытия, 
пути ее предметной и поведенческой реализации. 

Ключевые слова: потребности, потребление, идентичность, потребительсие 
сектора. 

The article focuses on consumption as a mechanism of social construction in modern society. 
The essential factors in the formation of identity in the framework of consumption as a generalized form 
of social life are analyzed. This article considerers ways of subject and behavioral realization of 
consumer identification. 

Keywords: needs, consumption, identity, consumer sectors. 
 
Актуальність. Необхідність дослідження проблеми споживання в рамках 

соціологічного аналізу пояснюється тим, що сучасні соціальні трансформації 
значною мірою обумовлені впливом цього феномену у його матеріальних і 
символічно–репрезентативних елементах. Трансформуючись з простого 
задоволення потреб у найважливіший соціальний механізм сучасного суспільства, 
споживання формує певне економічне тло, відповідне світоглядне середовище, у 
якому процес споживання виступає суттєвою складовою стилю життя, а його 
рівень втіленням наочного успіху, який виражається у певних поведінкових 
стратегіях та володінні конкретними товарами. Тому проблема осмислення та 
теоретичного аналізу споживання є актуальною та практично значущою. 

Очевидно, що сучасний стан розвитку суспільства сформував потребу 
концептуалізації споживання, в рамках якої би інтегрувались численні наукові 
погляди про споживання і формувались пояснювальні моделі цього феномену на 
рівні суспільства в цілому. Окрім того, в теоретичному плані необхідність таких 
досліджень обумовлена можливістю соціології представити прогноз розвитку 
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контрольованих форм споживання в рамках соціоекономічної системи та її 
альтернативних форм, що набувають все більшого поширення. 

Методологічні засади становлення споживання як соціокультурного процесу і 
способу ідентифікації базуються на дослідженні сучасного суспільства масового 
споживання і плюралістичної культури. Актуальність моделей суспільного розвитку 
новітнього часу представлена у роботах таких вчених як У.Бек, М.Кастельс, Ж.-Ф. 
Літорар, М.Фуко, Ю.Габермас, С.Хантінгтон, П.Штомпка. Варто зазначити, що 
глобалізація являє собою не лише суспільні зміни , але й спосіб ідентифікації, де 
інформаційна компонента складає сутність інституційної та культурної 
трансформації . Цей аспект в своїх роботах ґрунтовно аналізують Дж.Александер, 
Г.Маклюен, Д.Крейн, А.Менегетті та ін. 

Серед робіт, присвяченим власне феномену споживання, можна умовно 
виділити дві групи. Перша присвячена об’єктивним факторам споживання, друга – 
переважно досліджує споживацьку діяльність індивіда. 

Найбільш ранніми системними дослідженнями споживання виступають праці 
К.Маркса, Т.Веблена та Г.Зіммеля, які розглядали споживання з класових позицій, 
що зумовлює їх інтерес до об’єктивних факторів становлення споживання ( 
способу виробництва та характеру виробничих відносин у Маркса, стратегії 
примусу до споживання у Т.Веблена та Г.Зіммеля) В середини минулого століття 
виникає особлива галузь практичних соціально-економічних досліджень 
споживання – маркетинг. У дослідженнях Д.Статта, Дж.Енжела, П.Мініарда, Ж.-Ж. 
Ламбена та ін. розглядається конкретні стратегії стимулювання споживання.  

Вже з другої половини ХХ ст. західні теоретики все більш суттєву увагу 
почали надавати вивченню символічних аспектів споживання. В результаті ракурс 
аналізу зміщується на його суб’єктивні аспекти. У звізку з цим необхідно згадати 
імена Р.Бокока, Д.Кларка, Ж.Бодріяра, П.Бурдьє, Г.Дебора, Г.Маркузе, Е.Фрома, 
Л.Коена, Дж.де Графа. Цими дослідниками постулювалось, що предмети 
споживання можуть слугувати засобами встановлення соціальної схожості і 
відмінності. Суспільство массового споживання і зростаючий символізм культури 
сприяють ідентифікації індивіда через споживання. Нові засоби споживання 
включають символи, які використовуються для символічного соціального 
контролю. Постмодерністська культура у особі таких дослідників, як З.Бауман, 
Ж.Бодріяр, П.Бурдьє, Г.Дебор, Дж.Рітцер , М.Фізерстоун вважають, що стиль життя 
виступає критерієм соціальних відмінностей, а споживання інтерпретується 
переважно у контексті символів. 

Окрему группу складають роботи російських вчених В.Ільїна, О.Лєбєдєвої, 
Я.Рощиної, основний інтерес для яких являє проблема конструювання 
ідентичності у споживанні. 

Метою даної статті є виявлення предметної сфери та соціальної 
обумовленості споживання як механізму формування ідентичності в умовах 
сучасного суспільства. 

Феноменологічна подвійність споживання з дискурсивної точки зору 
зумовлена подвійністю того процесу, який воно здійснює. З одного боку, благо ( як 
предмет споживання) задовольняє прагматичні потреби людини в їжі, теплі, 
емоційних відчуттях. Це так званий товарний дискурс, зосереджений навколо „не 
сакрального” ставлення до предметів споживання. Але з іншого боку у споживанні 
дуже значущим постає і „сакральний”, тобто знаково-символічний компонент, коли 
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предмет споживання стає чимось набагато більш значущим аніж лише за своїми 
прагматичними якостями, він набуває додатковісмисли і цінності. 

Більшість держав колишнього , в тому числі і Україна перебувають досі в 
неозначеній зоні транзитивності. Криза цивілізаційної ідентичності не лише 
долається, а й посилюється по мірі відходу від радянського минулого, і це 
стосується не лише економічної та ідеологічної систем, але й базових цінностей 
ідентичності. Як правило, ідентифікації інституалізовані, тобто пов'язані з 
основними інститутами, такими як сім'я, держава, економіка, освіта та ін., і 
проявляються через відповідність поведінки інституційним вимогам і відповідну 
реакцію інститутів. Тому руйнування або різка змістовна зміна інститутів, в яких 
були соціалізовані індивіди, викликає масову втрату ідентифікації, значущу в 
масштабах всього суспільства. З структурної точки зору втрата ідентифікації 
проявляється як невідповідність поведінки нормативним вимогам соціального 
середовища. Атрофована сама здатність створювати і відстоювати колективні 
цінності, таким чином країна стає простором, позбавленим вираженої суб’єктності, 
а тому зручним для зовнішнього маніпулювання. Набуття же ідентифікації у новій 
формі починається з предметної і поведінкової її презентації. Тому за таких умов 
споживання постає домінуючою моделлю, яка може виконувати функцію 
конструювання ідентичності в соціальних системах , позбавлених сталої ціннісно-
нормативної бази.  

Якщо розуміти соціальний простір як уявний контініум соціальних взаємодій, 
то його осями зараз будуть не лише статусні характеристики, але й цінності , 
мотивації, моральні імперативи, стилі життя, тощо. Вони , безумовно, корелюються 
зі статусом, але цей зв'язок не є безпосереднім. 

Ідентичність в умовах сучасного соціуму втілюється в практики членства в 
суспільстві – тих понять, що поступово заступають собою економічну чи 
національну належність та тяжіють до стратегій соціальної інтеграції. Простір, що є 
фундаментальною основою конструювання ідентичності, втрачає значущість у 
перспективі глобального об’єднання. Процес глобалізації сприяє поширенню 
різних ідентичностей, а мультикультуралізм підриває ригідність традиційної 
соціальної структури, породжуючи неоднорідні типи ідентичності. Все більше 
вчених наголошують на зниженні значущості класових та освітніх ідентифікацій. 
Класова культура розуміється скоріше як модель диференціації, аніж тип 
колективності. Тому особистість часто вагається з використанням освіти чи класу 
як ключів до конструювання своєї ідентичності. А сучасна масова мас-медійна 
культура всіляко акцентує увагу на такому аспекті процесу ідентифікації, як 
розрізнення з іншими, визначення через існування інших. 

Функціонально процес споживання обумовлений структурою людських 
потреб, які склалися на певному етапі суспільного розвитку, і які відносно 
відповідають системі благ, що надає суспільство. Отже, споживання виступає як 
процес формування суспільства, в якому перетворюються як економічні так і 
соціальні відносини. Останнім часом споживання все більш визначається 
соціальними умовами і факторами. Існують певні застереження, що процес 
ідентифікації людей все більше базується на практиці споживання , аніж на 
трудовій діяльності. Традиційні стратифікаційні моделі визначали споживацьку 
диспозицію, ґрунтуючись на основі соціальної позиції та відповідних установок. У 
постмодерних умовах, де відбувається «ерозія групових меж», за референтну 
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групу приймається не своя соціальна страта, а група, що є результатом 
соціального конструювання. Ці «соціальні конструкції споживання», а «головне 
можливість їх реалізації для чисельних представників середнього класу 
розвинених країн, і «підірвали» традиційні горизонтальні схеми стратифікації 
«вертикальними лінями » стилів життя, «відхилень від класу», розходжень у 
споживання представників одних статусних груп, ідентифікованих по традиційним 
критеріям «життєвих шансів» [2, с.144-145] 

Споживання стає сталою формою організації соціального життя, де в рамках 
соціальної інституції стає процесом і формою відтворення соціальності. В нинішній 
ситуації споживання має характер тотальний і горизонтальний, орієнтований на 
комплекс практично всіх соціальних позицій. В цьому сенсі тип споживання 
виступає майже ідеальним ідентифікатором, адже  

1. Сучасний, насичений товарами ринок забезпечує задоволення потреб 
практично будь-якого попиту, тим більш , що людям потрібно лише те, що вже так 
чи інакше (через масову культуру, рекламу,моду) презентується виробниками як 
благо; 

2. Мультимедіа як нове символічне середовище стає виробником 
соціальних смислів, через канали яких все інтенсивніше передається соціальний 
досвід, формуються типові соціальні дії та ідентифікації людей. 

3. Ринок стає все більш «секторальним», тобто розбивається на все 
більш дрібні угрупування потенційних споживачів, надає можливість задовольняти 
індивідуальні смаки; 

4. Споживання постає достатньо динамічною конструкцією, яку можна 
змінювати, оскільки сучасна ситуація збільшує «рухливість» індивідуальних 
ціннісних систем,  

5. Глобалізована масова культура є системою, де наявна велика кількість 
готових культурних форм, які пропонують готові варіанти ідентифікації 

Можна припустити, що в плані ідентифікації споживання виступає певною 
диспозиційною моделлю, яка внаслідок соціального конструювання зумовлює 
стиль життя конкретної референтної групи.  

Практично всі природні спонукальні моменти споживання заміщаються 
системою соціального впливу,яка визначає зміст конкретних потреб та інтересів 
людини. В системі детермінації споживання індивідів виникає протиріччя у 
результаті зіткнення різних соціальних факторів, що визначають споживчий вибір. 

Споживання – це процес задоволення потреб різного порядку, і задача 
соціологічного дослідження – виявити їх соціальні детермінанти. Ці детермінанти 
за думкою російської дослідниці О.Савєльєвої потрібно шукати «не в полі власне 
потреб, а полі тих благ (типів благ), за допомогою яких вони задовольняються» 
[2,с. 128] 

Основною детермінантою образу споживання виступає економічний 
потенціал членів групи, який як справедливо зазначає В.Ільїн, надзвичайно 
жорстко визначає межі вибору, хоча і не зводиться лише до прибутків, оскільки 
зразки субкультури, сформовані групою ,також мають примусовий характер. 

Інтеріоризація індивідом норм і цінностей культури, тобто включення індивіда 
у соціальне поле по суті ототожнюється з засвоєнням пануючих споживацьких 
практик. Йдеться про культуру, де фактом повсякденного життя все більшої маси 
людей стає контакт зі світом речей, надзвичайно різноманітним, насиченим як 
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матеріально, так і символічно. І в цьому сенсі така позиція знаходить плідне 
підкріплення у теорії П.Бурдьє, який тлумачив культуру як сукупність інструментів 
ідентифікаційних стратегій. 

І, нарешті, кожне культурне середовище продукує специфічні цінності,які 
впливають на споживчий вибір, і формують правила його інституційного 
оформлення. Тут споживання у вигляді певних стратегій постає втіленням 
домінантних інструментальних (за М.Рокичем) орієнтацій сучасного світу, де 
конкретні зразки поведінки значною мірою залежить від історичних та соціальних 
умов. 

В першу чергу треба зазначити, що споживання у сучасному суспільстві 
набуває значення певного символу, соціального конструкта у тому сенсі, що 
консюмерізм сприймається трансцендентно необхідним для прийняття і виконання 
суспільних практик.  

Суспільство споживання починається там, де «боротьба за фізичне 
виживання відходить на задній план, поступаючись місцем споживанню символів, 
конструюванню ідентичностей. В такому суспільстві споживають не заради 
фізичного виживання, а в ім’я задоволення символічних потреб та примх» [1,с.15]. 
У сучасному українському суспільстві, яке набуває цього статусу поки що 
фрагментарно, процес споживання відіграє одну з найважливіших ролей у 
функціонуванні механізмів соціальної диференціації та ідентифікації, і , як наслідок, 
формує ідеологію споживання як певний світоглядний простір. 

Суспільство споживання розглядається в контексті цивілізаційного порядку 
сучасності, який представляє собою стійкий набір соціальних форм культури, 
господарства і влади. Споживання стає атрибутом різноманітних конфігурацій 
нерівності, соціальних і культурних практик . Однак, варто зазначити, що ці 
конфігурації передусім комунікативні, тобто інформаційні чи символічні, хоча 
останнім часом комунікативний простір споживання набуває ознак самостійного 
існування. 

Взагалі інститут споживання , що остаточно оформився у другій половині ХХ 
століття і постає зараз певним системно-інституційним каркасом сучасного 
капіталістичного суспільства, потребує оновлення своїх засадничих принципів. Не 
зважаючи на те , що консюмерізм продовжує бути способом життя , глобальним і 
«природнім», до якого тяжіють все більше і більше людей в усьому світі, як з країн 
економічно успішних, так і менш заможних, ситуація дещо змінюється. І хоча досі 
високий рівень економічного розвитку передбачає використовувати якомога 
більше речей, тому що рівень споживання безпосередньо визначає якість життя, 
ідеологія явного споживання як моральна доктрина починає вичерпуватись. 
Зазнають необхідності перегляду погляди щодо саморегулюючого характеру ринку 
та небажаності громадського втручання у природній хід його розвитку. Окрім того, 
виникають серйозні сумніви стосовно виключно раціонального характеру поведінки 
людини економічної. Все це зумовлює певні складності конструювання 
ідентичності через систему чітко окреслених споживчих практик. 

Звичайно , постмодерна інтерпретація соціального життя привнесла 
корективи щодо уявленнь про значущість «базових» елементів у соціальній 
ідентифікації. Так, обмеження на «соціальне конструювання» стилів життя і 
відповідних їм стандартів споживання П. Бурдьє бачить не тільки в капіталі 
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(культурному, економічному, символічному, соціальному), а й у «смаку», що 
спрямовує «капітал» на привласнення тих чи інших практик і продуктів. 

Починаючи з 70х років ХХ століття у Великобританії доволі активно 
розробляється теорія «розходження в споживанні», фундатор якої британський 
соціолог П. Соундерс вважає, що в сучасних умовах окремі «сектора споживання» 
та розриви між ними (consumption sector cleavage) виступають повноцінною 
альтернативою соціальним класам, при виділенні яких суттєвими є критерії 
професійної належності та влади. На його думку сьогодні відбувається значна 
модернізація у традиційних класових розшаруваннях, де традиційно звичні 
«горизонтальні» страти перетинаються «вертикальними» диференціаціями, 
заснованих на різних моделях споживацької активності. Саме ці «вертикальні» 
сектори споживання об’єднують представників різних соціальних класів у певні 
соціальні конгломерати, подібні за своєю не лише споживчою, але й соціальною 
поведінкою загалом, в той час коли соціальні класи розділяються цими секторами 
споживання на окремі групи. [5,с. 220-224]. З цим погоджуються деякі інші 
британські вчені, які вважають, що процеси, які відбуваються у споживанні, більш 
адекватно віддзеркалюють соціальну динаміку, аніж виробничі процеси, що, 
власне і зумовлює їх ключову роль у диференціації соціальних установок та 
поведінки. 

Як зазначає З.Бауман ,[3] у кожного суспільства існують природні межі 
зростання. Тому зараз ми перебуваємо у суспільстві споживачів і виробників. І 
якщо глянути на статистику економічного зростання, то головним показником 
виступає один показник – це кількість грошей, які циркулюють в суспільстві за 
допомогою купівлі та продажу. Це просто віддзеркалює логіку економіки, яка 
спирається на споживання, як ключовий момент вирішення всіх суспільних 
проблем та ринку, як посередника у всіх соціальних діях. За думкою вченого 
остання фінансова криза наочно демонструє логіку розвитку суспільства за цим 
сценарієм . Адже переважна більшість людей передбачала, що розмір заробітків 
та вартість нерухомого майна невпинно зростатиме в подальшому , не 
замислюючись , що, наприклад, якби все населення планети споживало енергію 
на рівні США, то потрібно було б в 5 разів більше ресурсів, аніж є на Землі. Криза 
ідентичності, підкреслює вчений, полягає в тому, що більшість суспільних задач 
здійснюється через магазини. Відмінність людей між собою також здійснюється 
переважно через магазини, і вся складність полягає в тому, щоб підтримувати 
існуючий порядок речей без кардинальних змін,і, тому так швидкоплинні його 
речові атрибути, такі як мода, мобільні комунікації . Все змінюється надзвичайно 
швидко, і сьогоднішні заголовки газет стирають вчорашню інформацію. На думку 
З.Баумана зараз проблема людського співтовариства полягає не в тому, що людей 
хвилює проблема ідентифікації, а навпаки, люди відчувають потребу у 
реідентифікації – збереженні можливості стати іншим. Тобто, проблема 
ідентичності зараз сполучає два бажання : бути собою і бути іншим. Саме 
тенденціями реідентифікації можна пояснити, наприклад, поширення течії 
фріганізму в економічно розвинених країнах - стилю життя, який заперечує 
принципи споживацтва. Його прихильники обмежують свою участь у традиційному 
економічному житті і прагнуть до мінімізації споживаних ресурсів. Як джерело 
продуктів харчування та інших матеріальних благ фрігани використовують 
звалища, сміттєві контейнери і т.п. У розвинених країнах через надвиробництво 
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часто найменш збитковим способом реалізації продукції є відправка її на звалище. 
Через високий відсоток придатності до вживання продукції, що викидається, деякі 
люди вважають за краще користатися знайденим, аніж придбати , як з 
прагматичних, так і з екологічних міркувань. На відміну від бездомних і жебраків, 
фрігани чинять так на знак небажання бути частиною економічної системи системи 
купівлі-продажу. Як справедливо пише російський вчений О.Яницький «Розрив між 
споживацькими амбіціями людини та коридором можливості їх реалізації, що задає 
біосфера , нарешті буде скорочуватись». [4,с. 22] 

Окрім того, у сучасних суспільствах, по мірі особистісного становлення членів 
суспільства зростає їх опір тиску соціальних систем. Це повною мірою 
проявляється у рухах дауншифтінгу, ідеологічні засади якого - мінімізації впливу на 
життя індивідуума соціуму і держави, зменшення споживання матеріальних благ, 
перехід до більш екологічного способу життя (включаючи органічне землеробство, 
скорочення відходів і охорону навколишнього середовища). Поки що такий спосіб 
життя є прерогативою розвинених країн, хоча чисельність прихильників такого 
способу життя невпинно зростає, і за деякими параметрами сягає у Європі 12 млн. 
і 16-18% населення у США. 

Все частіше вчені говорять про те, що саме споживачі є групою, просторові 
ідентифікації якої певним чином визначають майбутні тенденції розвитку 
суспільства. Значна частина платоспроможних громадян за допомогою 
споживання окрім реальних потреб, намагаються задовольнити свої квазіпотреби. 
Квазіпотреба не є потребою у власному розумінні цього слова, це об'єкт бажання. 
Оскільки «технологічні відгуки» весь час вдосконалюються, то, при сталості і 
незмінності реальних потреб, насичення не настає, бо бажання людини, в 
принципі, задовольнити не можна. На цьому, власне, і будуються новітні форми 
маркетингу, які не слідують за попитом, а активно впроваджують на ринок 
«відповіді» на латентні бажання, обумовлені, передусім, все тим же добре відомим 
набором потреб фізичного життя і потреб соціального існування . 

Висновки. Споживання в традиційному сенсі піддається інверсії і стає 
соціокультурним чинником, що впливає на формування ідентичності, де 
основними постають дві ознаки культурної форми – речові і поведінкові. У 
сформованому економічними та соціальними структурами просторі 
життєдіяльності, тісно сполучаються обмеженість у споживанні, викликана лімітом 
матеріальних ресурсів та свобода індивідуальних уподобань , яка формується 
через символи власної ідентичності. 
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КУЛЬТУРНІ ПОРЯДКИ СУЧАСНИХ МЕДІА 
Смислова трансмісія в сучасній культурі нерозривно пов'язана з медіа та 

медіальним середовищем, яке ніяк не є виключно службовим, передатним, що забезпечує 
доставку смислів. Нові медійні системи мають креативний ресурс відносно соціальних 
значень та змістів. У статті розглядаються ці властивості й атрибути медіа, що 
мають онтологічні гарантії, і трансформують нашу рефлексію й нашу тілесність. 
Авторка робить спробу позначити зміни культурного статусу медій, які активно 
обговорюються сьогодні в медіа-теоріях.  

Ключові слова: медіа, нові медіа, культурний порядок, культурний статус медіа, 
тілесність  

Смысловая трансмиссия в современной культуре неразрывно связана с медиа и 
медиальной средой, которые никак не являются исключительно служебными 
материальными условиями реализации семиотических процессов. Новые медийные 
системы имеют креативный ресурс по отношению к социальным значениям и смыслам. 
В статье рассматриваются эти свойства и атрибуты медиа, имеющие онтологические 
гарантии, и трансформирующие нашу рефлексию и нашу телесность. Автор делает 
попытку обозначить изменения культурного статуса медиа, которые сегодня активно 
обсуждаются в медиа-теориях. 

Ключевые слова: медиа, новые медиа, культурній порядок, культурный статус 
медиа, телесность 

Transmission of meaning in modern culture is inextricably linked with the media and the 
medial environments, which are by no means exclusively auxiliary material conditions of 
implementation of semiotic processes. New media systems have the creative resources in relation 
to social values and meanings. The article deals with the properties and attributes of media that 
have ontological guarantees, and transforming our reflection and our physicality. The author 
makes an attempt to identify changes in the cultural status of the media, which are now being 
actively discussed in the media theories. 

Keywords: media, new media, cultural order, the cultural status of the media, corporeality. 
 

Актуальність дослідження. Радикальні гіпотези Ж. Бодріяра сьогодні 
більше ні в кого не викликають ідіосинкразії. «Вірусна, ендемічна, хронічна, 
панічна присутність медіа» [1, c.16] стає базовою пресуппозицією більшості 
медіа-теоретичних дискурсів. Коли ж і як мовчазні, позбавлені власного 
інтересу й волі технічні посередники стають зримими, набувають присутності 
мало не з кожною спробою осмислити сучасний суспільний стан? Метою цієї 
статті є, шляхом розгляду властивостей й атрибутів медіа, позначити зміни їх 
культурного статусу, показати як вони трансформують нашу рефлексію й нашу 
тілесність.  

Всюдисущі медіа: від механічних розширень до ендотехнічного 
протезування 

Примноження й прискорення комунікацій у другій половині XX ст., 
ущільнення медіального поля за рахунок інтерференції та конкуренції різних 
систем посередників (аналогових і електронних), дало змогу Маршалу 
Маклюену розвинути свою сакральну тезу про «медіума як послання» і тим 
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самим на кілька десятиліть визначити порядок денний у дослідженнях 
соціальних комунікацій. 

Медіа, за Маклюеном, досі ще є засобами, їхнє призначення є 
інструментальним. Як розширення органів чуття, комунікаційні технології 
надано нам на підмогу, як помічників, що полегшують сприйняття, пізнання, 
спілкування, виробництво, контроль тощо. Але думка про те, що значення має 
лише те, як використовуються медіа, який смисл і з якою метою вони 
транслюють, — це «зашкарубла позиція технологічного ідіота». Бо «зміст 
засобу комунікації є подібним до соковитого шматка м’яса, який приносить із 
собою злодій, щоб приспати пильність сторожового пса нашого розуму» [17, 
c.22]. Про що це він? Медіум, в якому втілено певне висловлювання («зміст») – 
чи є цей медіум усним мовленням, текстом, живописом, фотографією, 
фільмом, танцем, екраном монітора — одночасно й паралельно з останнім 
створює своє власне висловлювання. Водночас актори, що створюють або 
сприймають повідомлення, нечасто усвідомлюють це висловлювання медіума 
й ніколи не можуть свідомо його контролювати. Це тихе висловлювання, майже 
шепіт медіа має, однак, величезну силу — здатність конфігурувати свідомість і 
досвід кожного з нас, «впливати на весь психічний і соціальний комплекс» [17, 
c.5]. 

Новий засіб комунікації створює нову якість повідомлення, і тим самим 
нову реальність. Під «новою реальністю» слід розуміти інший режим 
сигніфікації й логіку її продукування, «зміну форми досвіду, світогляду й 
самовираження» [16, c.4]. Німецький теоретик медіа Д. Кампер зазначає: 
щойно медіум стає частиною соціокультурної практики, в той самий момент 
людина перестає бути самодостатньою й незалежною, вона вже не господар 
своїх власних звичок, способів виробництва і реалізації бажань. «Запущений 
механізм комунікації набуває автономності, а правила користування ним – 
залізної логіки примусу» [9, c.92].  

У комунікативних засобах Маклюен убачає передусім технічні протези 
органів, які розширили їхню природну фізіологічну функцію. Будь-яке медіа — 
алфавіт, книжка або радіо, як зовнішня проекція людського чуття (зору, слуху, 
дотику тощо) — здійснює парадоксальну операцію: саморозширення й 
водночас самоампутацію. Такі грандіозні розширення чуттів утворюють 
самостійні замкнені системи, неспроможні до взаємодії одним за одним, але 
все одно здатні накинути нам параметри конструювання реальності: схеми її 
сприймання, патерни осмислення й зміни. Тут інструменталізм канадського 
теоретика щодо посередників є цілком суголосним до марксистського бачення 
техніки. Медіа-протези лише доповнюють, удосконалюють чуттєвий потенціал, 
здатності живого людського тіла, вони вторинні й додаткові відносно нього. 
Технологічні розширення людини — ці важкі комплекси предметів, тіл і технік 
цілком зримі, матеріальні й пов’язані в робочі системи на механістичних 
засадах. Вони є «проміжними ланками, розширенням, медіумами-
посередниками природи, в ідеалі призначеними для того, щоб стати органічним 
тілом людини. У цьому «раціональному» баченні саме тіло — лише 
посередник» [1, c.29]. Але це фрагментоване, протезоване тіло залишається 
точкою збирання своїх розширень, утримуючи й центруючи їх зрослу 
інтенсивність. Воно інкорпорує механічні протези індустріальної епохи 
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(друкарська машинка, телеграф, фотоапарат), підганяє під себе, примушує 
техніку підкорюватися природним, органічним законам. 

Усе змінює поява електронних медіа. Маклюен проголошує настання ери 
розумної взаємодії всіх людських розширень, які потребують інтеграції так 
само, як і наші особисті почуття, що конституюють єдине поле досвіду. 
Попередні технології були частковими й фрагментарними, тоді як електрична 
— тотальна й інклюзивна. З виникненням електронних комунікацій людина 
здійснила самовбивчу самоампутацію — винесла за межі себе живу модель 
своєї нервової системи. Звідки така метафора? Очевидно, справа тут в 
інтегрованості й швидкості нової електронної моделі наших розширень. «Поки 
наші технології, такі як колесо, алфавіт або гроші були «повільними», той факт, 
що вони становили собою окремі замкнуті системи, був прийнятним як 
соціально, так і психологічно. Інакше є тепер, коли зображення, звук і рух 
поширюються миттєво по всьому світу» [16, c.10]. Цікаво, що, констатуючи 
радикальну зміну посередників — перехід від механічної до електричної ери, 
Маклюен не відмовляється від класичної моделі суб’єктивності. Незважаючи на 
майже тотальну ексклюзію всіх своїх перцептивних і розумових здібностей, 
суб’єкт залишається вільним і транспарентним. 

Бодріяр не поділяє маклюенівского оптимізму. Він говорить про граничну 
точку, кінець, фінал можливого протезування, який кладе край людській 
суб’єктивності й тілесності. «Усе, що є в людській істоті — її біологічна, м’язова, 
мозкова субстанція, — оточує її у формі механічних або інформаційних 
протезів» [2, c.46-47]. Якщо механічні розширення індустріальної епохи 
залишалися зовнішніми, езотехнічними стосовно людської сутності, то 
посередники електронної епохи перетворилися на внутрішні протези. «Ми 
живемо в епоху софт-технологій, у вік генетичного й ментального software», — 
говорить Бодріяр. Сучасні езотехнічні електронні й цифрові протези заводять у 
точку неповернення, тотально колонізують суб’єктивність і тілесність, 
змушуючи визнати себе первинною моделлю, й тоді тіло розчиняється в 
своєму власному розширенні, «тоді настає кінець тіла, його історії, його 
перипетій» [1, c.67].  

Експортована в медіа цілковито вся людська чуттєвість утворює відтепер 
мегасистему, що складається з усіх посередників, апаратів, машин і абстрагує 
й віддаляє від нас реальність життєвого світу. Міра опосередкованості 
реальності засобами комунікації зростає, й «медійність людського ставлення 
до світу разом із супровідним для неї самовираженням медіа відіграє дедалі 
більшу роль» [5, c.156]. Комунікаційні технології вже не є технічними 
посередниками, які транслюють щось відсутнє в них самих, таке, що тільки 
через них передається, проходить, але самі постають всепоглинальним і 
всеосяжним середовищем — реальністю досвіду й свідомості [14]. 

Зрозуміло, медіа не розчиняють світ нашого безпосереднього тілесного 
досвіду, світ «протяглих субстанцій», що мають високу щільність, обсяг і часом 
дають нам «здачі». Але де той досвід, який ми могли б засвоїти без 
посередництва систем масової комунікації? Наш особистий досвід видається 
знеціненим, навіть «помилковим», таким, що часто не відповідає нормам 
медіа-реальності. «Можна будь-скільки говорити про те, що все-таки «перша 
реальність» існує, але треба усвідомлювати, що вона існує на умовах «другої 
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реальності», які роблять її доповненням першої. Про ту реальність, у якій 
набувається наш досвід, ми знаємо дедалі менше» [22]. 

Ефекти сучасних медій — це ефекти зростання реального, примноження 
його образів, що дедалі посилюють блокаду реальності. Такий стан справ після 
Бодріяра обговорюється як симуляція. Ідея симулякру проста: все, що ми 
намагаємося зрозуміти як вияв реальності, є тільки її образ, реальне приховує 
від нас Реальність. ЗМІ та нові медіа заперечують або нейтралізують 
реальність, заміщуючи її підробкою, зразками, що знаходяться з нею в 
«комбінаторній спорідненості» (Бодрийяр).  

«Якщо всі об’єкти сигніфікації в соціальному світі будуть розділені на ті, 
що є реальними, і ті, які є лише репрезентаціями, то в рамках цих двох 
категорій уся історія може розглядатися в поняттях зростання частки об’єктів, 
які є лише репрезентаціями» [15, c.45]. На думку С. Леша, визначальною 
засадою нової логіки реальності вже не є репрезентація, її місце посіла 
симуляція. Більше того, постмодерне реальне, що вірусно збільшує щільність 
своїх аудіо-візуальних подібностей, є більш реальним, ніж сама реальність. 
Воно гіперреальне. 

Жодний «діагноз нашого часу» не обходиться без розмірковувань про 
роль нових комунікативних технологій у продукуванні й підтримці соціального. 
У стані «пост»: -модерну, -соціальності, -Гутенберга медіа набувають 
унікального статусу, змінюючи нашу реальність і тим самим утверджуючи свою. 
Важко не погодитися з Б. Гройсом, який стверджує, що питання про медійний 
носій є новою формулою давнього онтологічного питання про субстанцію, 
сутність або суб’єкт, які, ймовірно, приховуються за картиною світу. «Теорія 
медіа — це продовження онтології в умовах нового погляду на світ» [6, c.43].  

Неможливе: онтологія медіа 
Міркувати про медіа важко. Важко вловити сутність того, що прагне бути 

непомітним, що розчиняється в значеннях донесених ним висловлювань, що є 
прозорим для нашої «машини зору» й способів осягнення сенсу. Природа 
медіа парадоксальна. По-перше, посередник не самостійний, він виявляє себе 
лише в ситуації передання. Поза його процесуальністю про медіа говорити 
неможливо. По-друге, вони (медіа) репрезентують іншу онтологію, вони не є 
тим, посередником чого виступають, але водночас вони представляють, 
заміщують і дають йому буття. Посередник завжди існує й не існує, його 
реальність у тому, щоб бути не реальним, а видимістю реальності. «Чим є 
медіа, сказати неможливо, у медіативного немає онтології, воно ухиляється від 
хронологічної визначеності... Вони не існують, вони перебувають у 
становленні» [18]. 

Уникнути спокуси розглядати медіа з двох полярних перспектив — 
медійного фундаменталізму й медійної маргінальності — також не легко. У 
першому випадку медіа стають «першоджерелом у виробництві світу... і тим 
самим займають порожнє місце, яке залишилося після розпаду новочасного 
поняття суб'єкта» [5, c.67]. Медіаапріоризм наполягає на тому, що будь-яка 
реальність опосередковується медіа, нічого не дано нам безпосередньо. 
Щоразу суб’єкт має справу не з бажаною реальністю, а з посередниками. Медіа 
інстальовано в нашу здатність розуміти світ у його даності, й бачимо ми не 
медіа, але медіами [23]. В іншій перспективі — медіа ідентифікуються 
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винятково з матеріальними умовами реалізації семіотичного процесу. 
Очевидно, що така домінанта в аналізі медіа більше не є єдиною евристичною.  

Імовірно, варто розробляти концепт медіа, сконцентрувавшись на питанні 
про те, як можна розуміти передавання за допомогою медіа одночасно як 
«трансформацію або субверсію переданого». «Медіа тоді «історична 
граматика» нашого способу поводження з тим, що дистанційоване від нас» [5, 
c.105]. Медіальне є продуктивним за своєю природою, воно не тільки дає 
виявитися тому, що для нього чуже, а й добудовує/доповнює сенс виявленого. 
Але природа й специфіка такої фігурації не є зрозумілою. 

Як ми можемо наблизитися до розуміння цієї медіальної продуктивності? 
В епоху цифрової революції стає очевидним, що медіаносії є не просто 
трансляторами соціальних сенсів — вони беруть участь у їх виробництві. Медіа 
ніколи не були вторинними, вони завжди передорганізовували наші «форми 
чуттєвості»: простір і час, що й установлювало первинні матриці сприйняття 
реальності й приписування їй значень. Кожне медіа — радіо, книга, медіаплеєр 
— форматує базові перцептивні ґрати відповідно до своєї природи [24].У такий 
спосіб медіа не доповнюють трансльовані ними «чисті» сенси, а швидше 
задають фонові кліше їх конституювання. Дотримуючись «осьових» для 
століття симуляції ідей Маклюена, можна піти далі. Перед-організовуючи 
просторово-часову смислову перспективу, медіа виробляють і суб’єктивність, 
відповідну цьому локусу. 

Фрідріх Кіттлер упевнений, що медіа, крім того, задають моделі й 
метафори нашого самоопису. У теоретичних дискурсах про природу людського 
розуму, пізнання, дії проглядають безпосередні аналогії з домінантними в 
історичну епоху засобами обробки й передання інформації. На думку Кіттлера, 
виникнення психоаналізу не випадково хронологічно збіглось із закінченням 
ери писемності та інтенсивною диференціацією медіа. «Телефон, фотоплівка, 
фонограф і друкарська машинка (яка з’явилася на письмовому столі Фройда на 
початку 1913 р.) стали образами, з яких можна «скласти апарат психіки». [10, 
c.9]. Замість розуму, як центра людської суб’єктивності, який організовує і 
впорядковує наші уявлення, а потім лінійно (як і друкований текст) репрезентує 
у вигляді послідовності висловлювань, Фройд описував «апарат психіки», який 
об’єднує в собі всі відомі йому засоби перенесення і фіксації інформації, тим 
самим дорівнюючись до універсального обчислювального засобу — 
комп’ютера. В епоху електронних і цифрових медіа психоаналіз інтерпретує 
«апарат психіки» вже не як запис і перенесення, а як єдність запису, 
відтворення та обчислення. Кіттлер стверджує, що саме цей факт зумовив 
розрізнення Лаканом уявного, реального й символічного [10, c.18]. Така 
інстанція, як «символічне», є моделлю «світу інформаційних машин», простіше 
комп’ютерів; порядок «уявного» — це оптичні апарати; а медійний пристрій 
«реального» запам’ятовує його в аналоговому вигляді, наприклад, на платівці. 

Як було зазначено, субмедіальне, анонімне послання технічного носія 
лежить в основі процесів семантизації, воно значною мірою визначає 
предметно-просторову й часову смислові перспективи. І в цьому сенсі медіа 
зачіпають нашу суб’єктивність. Вони фреймують і задають логіку нашого 
сприймання й осмислення реальності, та, ймовірно, дії. «Традиційні поняття 
причиновості, перспективи та логіки міркування цілковито калічаться 
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електронними засобами інформації, які стирають відмінність між причиною і 
наслідком, метою і засобом, суб’єктом і об’єктом, активністю і пасивністю, 
виходячи за межі давніх реалістичних поділів на простір і час» [15, c.112].  

Так само витончено й водночас радикально медіа трансформують наш 
образ самих себе. 

Пристрасті по реальному, пристрасті по тілу 
Первісний досвід фізичного й соціального світу є винятково тілесним. 

Тілесністю визначається можливість самої присутності в світі й ефективність 
самореалізації. Досвід тіла, який мають агенти як живі й наділені почуттями 
істоти визначає або фундує розуміння й дію в світі, є підґрунтям всього 
репертуару наших практик. Це означає, що всякий досвід є вторинним щодо 
«відчуття» тіла, яке «вже є» перед будь-яким досвідом і яке «збирає навколо 
себе всю світову предметність» [20, c.11].  

В основі всіх без винятку культурних символів, за Мерло-Понті, є тілесні й 
міжтілесні відносини. Ключові моделі й метафори нашого пізнання, більшість 
концептів та їх диспозиції також вкорінено в модусах просторової присутності 
тіла. «Тіло є проекцією на зовнішній світ, як той, у свою чергу, проектує через 
нього свої органи й гармонії» [20, c.26]. По суті, будь-які тілесні прояви 
(практики тіла, поводження з органами чуття), образи та концепції тіла 
соціально зумовлено й культурно закріплено. А найбільш значущі 
стандартизовано у вигляді санкціонованих зразків ставлення, оцінки та 
володіння тілом, тобто соціальної підтримки. Тіл, станів тіл, образів і схем тіла 
багато, вони виробляються в рамках конкретних соціально-культурно-
історичних контекстів. 

Різноманітність медіа є можливою завдяки гетерогенній тілесності, що 
приймає режими медіа. Не існує світу окремо від способу його осягнення 
(медіа), від процесів конструювання сенсу. Таким чином, ми можемо отримати 
доступ до розуміння медіа через концепт тілесності. Але тут нас цікавить інше, 
а саме: як режими різних медіа визначають і трансформують тілесність? 

Здатність людей з’являтися без плоті, ймовірно, була одним із основних 
чинників занепокоєння, пов’язаного з виникненням аудіовізуальних медіа. Як 
зазначає американський дослідник комунікації Джон Пітерс, телефонні 
менеджери, продавці фонографів, співробітники радіостанцій прагнули зняти 
цю напругу, демонструючи зв’язок механічних репродукцій із «тілом-
оригіналом». З розвитком нових засобів запису і трансляції зростає кількість 
таких репродукцій — акустичних, візуальних, вербальних «медіа-слідів» 
людської суб’єктивності. Тіло перестає бути єдиним медіумом людської 
експресивності й раціональності. «Комунікація зараз передбачає контакт без 
дотику. У «комунікації» тіла перестають бути носіями остаточних доказів 
індивідуальності й особистості. Наші обличчя, дії, голоси, думки і взаємини 
перемістилися у царину медіа, звідки ці знаки наших «я» можуть 
розповсюджуватися без нашого дозволу. Комунікація стала знетіленою, як у 
перетвореннях, які медіа спричинили у нашому індивідуальному й соціальному 
тілесному бутті» [19, c.217]. 

Очевидно, що досвід тіла, седиментований у тілесних схемах, є об’єктом і 
результатом медіальних взаємин. Виникнення масових комунікацій, починаючи 
з аналогових форматів мовлення й закінчуючи формуванням цифрових 
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мультимедійних систем, змінили наше відчуття тіла й способи поводження з 
ним. Для більшості медіа-теоретиків, починаючи з Маклюена, Бодріяра, Вірільо 
й закінчуючи Флюссером, Вульфом, Кампером, суть трансформації в анігіляції 
тілесного, в підміні живого тіла його образом, в його тотальній дематеріалізації. 
«Живе тіло, яке може жити й помирати, …виходить з ужитку» [9, c.89]. Воно 
належить «конкретному місцю й часу, відчуттю близькості дотику й 
сприйнятливому відчуванню», які вже стають неможливими в світі «плинної 
сучасності». У світі «зрідження матеріальних об’єктів і зведення нанівець опору 
простору» [3, c.136], світі миттєвості, де панує вічне «тепер». 

Німецький філософ і теоретик медіа Вілем Флюссер у незавершеній 
роботі «Від суб’єкта до проекту» (1991) робить начерк історії розвитку 
цивілізації як зміни провідних засобів комунікації. У загальному вигляді це 
можна зобразити так: спочатку людина відступила від життєвого світу, щоб 
уявити його. Потім вона відступила від уяви, щоб описати її у вигляді тексту, 
впорядкувавши незліченні зв’язки заданою структурою лінійного письма. Потім 
відступила від лінійності письма, щоб аналізувати його за допомогою технічно 
вироблених зображень. Перед нами — послідовне розгортання історії дедалі 
більшого «віддалення від світу» через впровадження дедалі більшої кількості 
рівнів абстракції, здійснення дедалі більшої кількості відступів; та ще й така 
історія, в якій моменти самих змін ніяк не пояснено [24]. Останнє «досягнення» 
є абстрактним настільки, що для обговорення його слід переосмислити й 
категорію «мірності» зображення, й поняття зображення як такого. З кожним із 
етапів віддалення від повноти життєвого світу пов'язується й особливий тип 
«тіла-абстракції». Флюссер пише: 

«Повільний і трудомісткий культурний розвиток людства можна 
розглядати як поступовий відхід від життєвого світу, як щораз значніше 
зростання відчуження. З першим кроком назад від життєвого світу — з 
контексту людей, що стосуються речей, — ми стаємо розробниками, і звідси 
чергова практика — виробництво інструментів. З другим кроком назад — цього 
разу з третього виміру оброблених речей — ми стаємо спостерігачами, і з 
цього наступною практикою є виробництво образів. З третім кроком назад — 
цього разу з другого виміру уяви — ми стаємо скрипторами, і з цього наступна 
практика — виготовлення текстів. З четвертим кроком назад — цього разу з 
одиничного вимірювання алфавітного письма — ми стаємо 
калькулювальниками, і звідси наступна практика — сучасна техніка. Цей 
четвертий крок у напрямі тотальної абстракції — в напрямі нульового виміру — 
було здійснено разом із епохою Відродження, і на теперішній час його 
цілковито здійснено. Наступний крок назад до абстракції недоцільний: меншого 
за ніщо бути не може. Тому ми, так би мовити, розвертаємося на 180 градусів і 
починаємо так само повільно й важко крокувати назад, у напрямі конкретного 
життєвого світу. І звідси нова практика комп’ютерного моделювання та 
проектування від точкових елементів до ліній, площин, тіл і нас, що мають 
стосунок до тіл». [27, c.217].  

Кампер сприйняв ідею Флюссера про чотири рівні абстрагування й 
розробив «антропологічний чотирикутник». Справа в тому, що Флюссер, 
намалювавши схему покрокового регресу до нуль-виміру, залишив без 
відповіді запитання: «Як можна уявити відносини цих вимірів, до яких причетні 
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люди, які відчувають, дивляться, записують і вважають. Це питання про 
структуру й генезис, про топології та історії тіл-абстракцій, адже вони — не 
тільки предмет пізнання, а й умова можливості пізнання. Під час роботи над 
цим емпірико-трансцедентальним питанням не можна забувати, що зазвичай 
пишуть і думають, виходячи з лінії, в кращому випадку — з поверхні» [9, c.72].  

Наскільки можливим є перехід із одного рівня абстракції на інший? 
Наскільки можливим є рух у напрямі від точки до тіла? Якими будуть взаємини 
між тілом і образом, тілом і письмом? Як живуть і помирають люди з 
простором, поверхнею, лінією, точкою в них? Ці питання привертають увагу 
німецького філософа. 

Кампер діагностує в історії цивілізації неминуче й незворотне поступове 
віддалення тіла від достатку до порожнечі, від чотиривимірного життєвого світу 
в крижану пустелю абстракції, аж до нуля й відповідно до обчислень двійкового 
коду — нуль/один. Розробляючи антропологічний чотирикутник здібностей, 
філософ онтологізує його, додаючи розмірність «без-розмірного». Без-розмірне 
як спільне поле, в якому можлива хіазма, сплетіння здібностей, їх 
взаємодоповнюваність.  

Живе тіло є поза межами чотирикутника. У нього немає ні образу, ні 
значення, ні суб’єктивності, воно не центр, стрижень. Але воно здатне 
виробляти і образ, і значення, і суб’єктивність. Таким чином, схематизуючи 
«чотирикутник» вимірів (тіло-простір, образ-площина, письмо-лінія, час-точка), 
з горизонту, тобто з відчуттів тіла, постає така схема, яка, однак, через своє 
площинне тлумачення «негайно повинна накреслюватися знову» [9, c.81].  

  

Без-розмірне  Три-вимірне  Дво-вимірне  Одно-вимірне  Нуль-
розмірне 

Живе 
тіло(Leib) 

Тіло Образ Письмо (Без) Час 
UnZeit 

Чуття Слухання / 
говоріння  

Бачення Письмо / 
Читання 

Рахування 

Шкіра Вухо/Голос Око Око/Рука Мозок 
Простір-час Простір Площина Лінія Точка 

 

Що ж відбувається з тілом в нуль-розмірному вимірі цифрових медіа? На 
думку Кампера, тіло не редукується, а є надмірно й принципово безмірним. 
Живе людське тіло неможливо об’єктивувати/розрахувати. Нова медіальна 
реальність обкрадає його, перетворюючи на «нульове тіло» — тіло без 
простору. Апаратні медіа неспроможні охопити тіло й повноту продукованих 
ним сенсів, вони відтворюють його доступними їм способами, перетворюючи на 
образ, ікону, ідола — просто знак. Тілесність існує тепер як конфігурація 
поверхні (проголошуючи торжество знаків і структур над предметами й 
субстанціями), адже цифрові симуляції не мають ні ваги, ні глибини. Як тут не 
згадати Ж. Дельоза: «Усе, що відбувається, і все, що висловлюється, 
відбувається на поверхні. Подвійний сенс поверхні, нерозривність зворотного 
та лицьового боку змінюють висоту й глибину. За завісою нічого немає, крім 
безіменних сумішей. Поверхня подібна до запітнілого скла, на якому можна 
писати пальцем». 
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Нескінченні колажі з нових форм репрезентації, абстрагування й редукції 
тіла створюють надмірність його образів у мас-медіа. Така надмірна 
представленість тіла задає можливість різноманітних ідентифікацій і 
нарцистичного самозамилування. Тіла екранних технологій — енергійніші, 
гарніші й досконаліші за живих. Копія зачаровує, а «взаємозамінні тіла» 
роблять непотрібною невідривність від єдиного й незмінного тіла» [4, c.67].  

Дематеріалізація тіла, редукція різноманіття його проявів і почуттів, яка 
здійснюється в технологіях медіа, змінює наш досвід тіла, його образ і концепт. 
На думку американського антрополога Кетрін Хейлз, колонізація нашого 
життєвого світу апаратами-посередниками не просто сформувала новий тип 
тілесності / чуттєвості, а посприяла виникненню нової форми суб’єктивності — 
відмінної від класичної моделі ліберального / вільного суб’єкта гуманізму — 
«постлюдської». Концепт «постлюдини» аксіологічно нейтральний. У ньому 
представлено результат аналізу взаємодії та гібридизації людини й «розумних 
машин». Хейлз не згадує про згортання, поглинання суб'єкта модерну новими 
фігураціями постлюдського. Вона наполягає на співіснуванні обох моделей 
суб'єктивності, вважаючи, що «людське» й «постлюдське» співіснують у 
постійно змінюваних конфігураціях залежно від соціокультурного контексту. 

Що ж визначає «постлюдське» суб’єкта? 
1. По-перше, концепція «надає постлюдині перевагу інформаційної 

моделі перед матеріальною реалізацією, і тому на втілення в біологічному 
субстраті дивляться швидше як на прикрий випадок історії, аніж як на 
неминучість» [26, c.22]. Тілесність перестала бути значущим аспектом людської 
істоти. Але як бути з суб’єктом епохи модерну? Адже він мав тіло, але ніколи не 
був ним. Філософія нового часу проголошувала абсолютний примат мислячого 
розуму над іншими людськими проявами. Все так. Але реалізація людської 
суб’єктивності у вигляді свободи воління й дії відбувалася в просторі реальної 
присутності предметів і живих тіл і за рахунок енергії останніх. У кібернетичній 
моделі «постлюдини» тілесність нівелюється інакше: вона заміщається 
схемою, яка домінує над фізичною присутністю. Відчуття вторинності 
матеріально закріплених форм з’являється за притаманною культурі «реальної 
віртуальності» інтуїцією, про те, що всі матеріальні об’єкти наскрізь пронизано 
інформаційними структурами. В епоху віртуальних гіперпросторів, інформація 
сприймається як породжувальний, базовий елемент реальності. 

2. По-друге, концепція постлюдини «розглядає свідомість, ...як 
епіфеномен, як еволюційний вибрик, що намагається видавати себе за картину 
в цілому, хоча насправді є лише його маленьким епізодом» [26, c.22]. 
Джерелом цієї ідеї стали успіхи кібернетики на доказ того, що складна 
поведінка є можливою й без свідомості. 

3. По-третє, концепція постлюдини вбачає в тілі первинний протез, яким 
ми всі навчилися користуватись, і продовження або заміна тіла іншими 
протезами стає продовженням процесу, який розпочався до нашого 
народження. 

4. По-четверте, «концепція постлюдини конфігурує людську істоту так, 
аби вона могла цілковито поєднуватися та відтворюватися розумними 
машинами» [26, c.23]. У постлюдському немає цілковитого розмежування між 
тілесним існуванням і комп’ютерним моделюванням, кібернетичним 
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механізмом і людським організмом, телеологією роботів і людськими цілями. 
Стати постлюдиною означає вбачати в людях машини з обробки інформації, 
щось на кшталт складних технічних систем, подібних до комп’ютерів. 

Реальність, замкнута в інформаційних мережах, де дематеріалізовані 
людські істоти є лише посередниками між технічними системами, створює 
особливий режим людської чуттєвості. 

1. Наша мозаїчна культура — це культура нечутливості. Оцифровка 
образної, звукової, тактильної й нюхової інформації ослаблює безпосередні 
відчуття. «Нам загрожує остаточне зараження нашої екології чуттєвого» [4, 
c.61].  

Мас-медіа поповнюють брак у нас емоцій, відчуття життя. Емоції на екрані 
очищені та яскраві, концентровані й сповнені сенсу — справді більш «реальні» 
й інтенсивні за те, що нам дозволяє пережити повсякденність. До того ж вони 
вже готові до стерильного й безпечного споживання. Однак внутрішня 
незадоволеність, яка, виявляється швидше не в формі протесту, а навпаки, у 
формі своєрідної булімії, пов’язана з усвідомленням, що почуття, які виникають 
у результаті споживання, чужі,штучні, позбавлені об’єму, як і тіла на екранах 
медіа-носіїв. Провоковані емоції сприймаються як синтетичні, бо в них не 
вкладено тіло, вони не наші саме тому, що не потребують жодного руху, 
жодного ризику. Немає цілого, єдиного простору досвіду, звідси і відчуття 
цілковитого непанування собою, підозра в хитрій маніпуляції й відчуття 
тотального обману [13, c.49-53].  

Крім того сучасні комунікативні технології близькі до здійснення мрії про 
всюдисущність, про те, щоб зробити наші переживання незалежними від місць, 
зайнятих нашими тілами в просторі. Гумбрехт говорить про портативні / 
переносні переживання, які завжди під рукою, а інтенсивність яких завжди 
передбачувана. «Відчуй, що хочеш де хочеш» [8, c.56].  

Пасивними споживачами експортованих в медіа емоцій нас робить 
глобальна швидкість телекомунікацій. Вона призводить до інерції, до браку 
руху. «Все більше нарощуючи швидкість, ми не тільки скорочуємо протяжність 
світу і величину переміщень, а й робимо марним пересування, активність 
переміщуваного тіла» [4, c.89]. 

2. Утрата тілесного як сфери людського самовираження. «Ні 
індивідуальне, ні соціальне тіло більше не спроможні втілювати чуттєві та 
тілесні значення та їх сенс» (Козловський, 1996: 215). Коли тіло втрачає свою 
виразність, просторовість, сценічну силу для інсценування та гри, воно втрачає 
унікальність і стає чимось зайвим, що стоїть на шляху інформаційного потоку. 
Безтілесність і банальність соціального життя стали результатом тотальної 
знеціненості, зникнення дистанції й таємниці комунікації (Бодріяр Ж.). 

3. Віртуалізація соціального. Замінивши тіла медійними протезами ми 
відмовляємося від звичних соціальних взаємодій. Тілу більше не належить 
роль універсального медіатора соціального зв'язку. Соціальне, в його 
традиційному розумінні, заміщується віртуальною присутністю та обмінами. 
Інституційні взаємодії перетікають у простір симуляції, в якому вміння 
користуватися машинами є важливішим і цікавішим за реальні людські 
взаємини, які в свою чергу пізнаються за допомогою інформаційно-технічних 
понять. Тіла виключаються з обігу соціальності, але в кіберпросторі 
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створюються образи реальних атрибутів інституційності. Віртуальні 
співтовариства симулюють безпосередність присутності і близькість 
співрозмовників. Віртуальний магазин — реальні економічні дії. Віртуальне 
казино імітує змагання партнерів, а віртуальна крадіжка — порушення права 
власників вкладників банку. 

Висновки. «Пристрасть Реального», яку Ален Бадью визначав як 
ключову рису двадцятого століття, не вичерпалась і сьогодні. Безперечно, брак 
реальності — це не брак речей, і навіть не брак їх пов’язаності (і те, й інше 
чудово симулюється силами медіа, що створюють нескінченну кількість 
спокусливих, несуперечливих і осмислених світів), а брак їхньої тілесності, 
щільності, опірності. І цей брак починається з віртуалізації власного тіла, 
власного досвіду. Наша відчуженість від матеріального світу зумовлює гостру 
ностальгію за присутністю. «Що ближчі ми до здійснення своїх мрій про 
всюдисущність і остаточну втрату свого тіла й просторового аспекту свого 
життя, то більші шанси запалити бажання, яке тягне нас до речовинного світу» 
[8, c.34].  

Чи маємо шанс знайти тіло знову? Що воно тепер для нас? «Воно є 
гальмом. Воно є він», — каже Дітмар Кампер у статті, адресованій Полю 
Вірільо. Кампер називає тіло стоп-краном, тим єдиним, що залишився в 
сучасної цивілізації, яка мчить на космічних швидкостях, прагнучи позбутися 
сил тяжіння, обтяжливої тілесності й переводячи її в стерильні й безконтактні 
режими медіа. «Загальне вознесіння» — фатальний для людства проект. 
Продовження існування в безтілесних режимах «як ангел, як Бог, як дух, як 
спостерігач виключення власної тілесності» спрямовує в точку неповернення, 
коли «приземлитися скоро буде неможливо». Бо «дух уже давно занадто 
швидкий для життя. Він зупиняється тільки за аварій» [9, c.49] Гальмо, яке в 
перспективі панівної швидкості може бути тільки стоп-краном, у нас поки що є. І 
цим гальмом є тіло. 
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В статье описано генезис и развитие теоретического познания категории 
«смысл» в рамках герменевтики, наук о языке, экзистенциально-феноменологической 
философии, психологии и социологии.  

Ключевые слова: смысл (значение), герменевтика, лингвистика, философия, 
психология, социология. 

This article describes the genesis and development of theoretical knowledge of the 
category «meaning» in hermeneutics, the science of language, existential-phenomenological 
philosophy, psychology and sociology. 

Keywords: sense (meening), hermeneutics, linguistics, philosophy, psychology, sociology. 
 
Актуальність теми досліджепння. Соціологічна концептуалізація 

поняття «смисложиттєва концепція особистості», яку розробляє автор [1], із 
необхідністю потребує розгляду вихідної категорії «смисл». 

Термін «смисл» вельми багатозначний і має міждисциплінарний характер. 
Так, Г.С. Тульчинський зазначає: «смисл – поняття не якоїсь спеціальної науки, 
а поняття принципово міждисциплінарне, яке виражає зміст соціального 
досвіду. Під смислом розуміється й ідеальний зміст, ідея, цінність чого-небудь 
(смисл життя, смисл вчинку, смисл історії і т. п.); й цілісний зміст, що не 
зводиться до значення його частин, а навпаки – сам визначає ці значення 
(смисл тексту, смисл художнього твору). Смисл тлумачиться і як об'єктивний 
зміст явища, тексту і т. д., незалежне від суб'єкта, і як приписувані суб'єктом 
характеристики. В будь-якому з цих аспектів смисл пов'язано із спробами 
кінцевої істоти, якою є людина, осягнути нескінченне – з неминучістю це може 
бути реалізовано тільки з якоїсь позиції, з якоїсь точки зору, в якомусь 
відношенні – в якомусь смислі» [2, с. 7-26]. 

При цьому, згідно А.С. Новікова [3, с. 132-144], «смисл» належить до тих 
найбільш загальних категорій, що постійно фігурують як в науковому, так і 
буденному спілкуванні, проте не тільки не має скільки-небудь строгого 
загальноприйнятого визначення, але і на описовому рівні існує великий розкид 
думок про те, що це таке.  

Тим не менш, смисл є одним з основних й вихідних антропологічних 
понять, а з погляду деяких авторів виключно таким. Так, П.В. Корнєєв пише: 
«термін «смисл» має два основні значення: 1) сутність або природа чого-
небудь, 2) цінність якого-небудь явища для людини. В цьому другому значенні 
смисл існує лише для того, хто здатний мислити» [4, с. 59]. А, на думку 
В.А. Совалева «смислом володіє лише олюднений світ; смисл, осмисленість, 
доцільність присутні лише на рівні свідомої самосвідомості людини. Смисл є 
лише в тому, що вироблено й виробляється людиною в його матеріальній і 
духовній культурі, – в тому, в чому присутня свідомість, реалізація або 
планування задуму» [5, с. 29]. 

Мета статті – розглянути ґенезу й розвиток теоретичного пізнання 
категорії «смисл» в гуманітарних науках та соціології. 

Ізпочатку «смисл» як наукове поняття, не співпадаюче з поняттям 
«значення», виник в герменевтиці – вченні про тлумачення прихованих значень 
(перш за все Священного писання). Першим, хто зробив спробу розкриття 
проблеми смислу, був Матіас Флациус Іллірійський (XVI ст.), який зумів 
вирішити дилему герменевтики – чи має слово один смисл або безліч. Він ввів 
в концептуальний апарат герменевтики поняття контексту, що дозволило 
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розділити поняття «значення» та «смисл» як несинонімічні: слово, вираз, текст 
мають одне значення, але різні контексти можуть задавати різні його смисли. 
Поза контексту немає смислу, але в кожному конкретному контексті смисл є 
однозначним. Звідси – проблема смислу зводиться до проблеми контексту. 

 Подальший розвиток теорія смислу отримала на рубежі XIX-XX ст. в 
науках про мову – лінгвістиці, логічній семантиці й семіотиці як загальної теорії 
властивостей знаків та знакових систем. Але, в першу чергу, в логіці (логічній 
семантиці), завдяки введеному родоначальником концептуальної опозиції 
«значення – смисл» Г. Фреге в роботі «Смисл й денотат» [6] розрізнення 
смислу (нім. der Sinn) й значення (нім. die Bedeutung) поняття, що позначається 
певним ім'ям (т. з. трикутник Фреге: знак-смисл-значення). Якщо в класичній 
формальній логіці поняття «смисл» відповідає поняттю «зміст», а «значення» – 
«об'єм», то у Фреге значення (денотат) – це предметна область, співвіднесена 
з якимсь ім'ям, це та об'єктивна реалія, яку позначає або думка, про яку 
виказує текст (знак), а смисл – це певний аспект розгляду цієї предметної 
області або спосіб завдання денотату, характер зв'язку між денотатом й 
знаком.  

Хоча, на думку деяких дослідників [7, с. 3-53], Фреге і не створив цілісної 
теорії смислу, «це розрізнення, яке не тільки уточнило співвідношення змісту й 
об'єму поняття, але і яке дозволило в межах єдиного підходу говорити про 
смисловий і предметний зміст не тільки поняття, але й судження (вислову), 
міркування, – дало могутній імпульс філософській думці» [2, с. 7-26] й призвело 
до виникнення й розвитку математичної логіки і логічної семантики, логічного 
позитивізму, логіки й методології науки, аналітичної філософії в роботах Р. 
Карнапа, А. Тарського, К. Гьоделя, Б. Рассела, Л. Віттгенштейна, Г.-Х. фон 
Врігта та ін., а також до виникнення феноменологічного аналізу Е. Гуссерля. 

Також тут можна відзначити американський прагматизм Ч.С. Пірса, 
семіологію й французький структуралізм Ф. де Соссюра, німецьку філологію В. 
Гумбольдта, роботи В. Вундта, А. Фосслера, А. Марти та ін. В цих теоріях 
існують дві принципово відмінні один від одної традиції застосування поняття 
«смисл». Згідно однієї з них поняття «смисл» і «значення» виступають як 
синоніми, згідно іншої – вони утворюють деяку концептуальну опозицію. Але 
«при всій різноманітності конкретних трактувань смислу і його співвідношення 
із значенням в контексті проблеми розуміння текстів і мовних виразів, можна 
виділити загальне: на відміну від значення, смисл завжди вказує на задум, 
задачу, інтенцію автора вислову, на позамовний контекст, ситуацію вживання 
знака» [8, с. 12]. 

В екзистенціально-феноменологічній традиції1 категорія «смисл» 
розглядається в ключі проблематики феноменологічного дослідження 
свідомості та екзистенціального аналізу смислу людського буття. 

Е. Гуссерль розуміє смисл як основу матерії, що утворює свідомість. 
Людина усвідомлює не світ й не речі, а смисли світу та речей, які останнім 
приписує свідомість. Свідомість має інтенціональність – спрямованість, яка 

                                                
1 Оскільки феноменологічна філософія та філософія екзистенціалізму на протязі історія 
свого розвитку в теоретичному плані мали взаємний вплив один на одного, то в даній статті 
їх буде розглянуто разом. 
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конституює предмети як «смислові єдності». По Гуссерлю, феноменологічне 
пояснення займається нічим іншим як тлумаченням смислу, який цей світ має 
для людини до всілякого філософствування. 

Розвиваючи ідеї Гуссерля Г.Г. Шпет вважав, що смисл є об'єктивним, 
вкоріненим в буття; це особлива область буття, особливий предмет. Шпет 
розрізняє три види смислу: смисл an sich (сам по собі), що виражає 
визначальну кваліфікацію предмету; смисл in sich (в собі), що виражає способи 
його даності; й смисл fur sich (для себе), що виражає формоутворювальний 
початок ноеми. Останній – «смисл-для-себе» – є «внутрішній смисл», який 
виражає ентелехію, характеристику предмету з боку його цілевідношення або 
телеологічності. 

Для М. Гейдеггера смисл – це те, що є «артикульованим в мові» [9, с. 
174], він твориться в свідомості, є її феноменом й результатом пізнавальної 
діяльності, хоча і відноситься до явищ світу як до свого предмету. В цілому для 
Гейдеггера смисл – характеристика «розкритого» буття, його інтенціональна 
спрямованість, тільки виходячи з якої воно, буття, і може бути зрозумілим як 
таке. Останнє об'єднує погляди на смисл у Гейдеггера і Шпета. 

На відміну від Шпета і Гейдеггера, К. Ясперс розуміє «смисл» переважно 
як поняття, що характеризує взаємозв'язок психічних явищ в душевному житті 
людини, в його «особистісному світі». Для Ясперса смисл – це не предмет 
пояснення, а розуміння. Але розуміння об'єктивних породжень психічного життя 
можливо тільки на основі більш широкого контексту. Аналогічним чином Ясперс 
виводить і розуміння смислу життя людини, який «визначається тим, як ми 
визначаємо своє місце в рамках цілого» [10, с. 271]. 

Ж.-П. Сартр вважав, що «свідомість завжди може вийти за межі 
існуючого, зовсім не до його буття, а до смислу цього буття» [11]. Природа й 
походження цього трансцендентного смислу виникає із створюваного індивідом 
проекту свого буття в світі. Цей проект є ніщо інше, як імпліцитний смисл 
ситуації. При цьому об'єктивна реальність і свідомість з'єднуються за 
допомогою сприйняття, що осягає зовнішнє як цілісність, в яку вписується 
смисл. Тобто відбувається систематична суб’єктивація зовнішньої реальності.  

Згідно М. Мерло-Понті діючий суб'єкт є джерелом смислу «оскільки саме 
він, з'являючись, примушує виявитися смисл і цінність в речах, й оскільки всяка 
річ може надбати їх, тільки якщо зробиться для нього смислом й цінністю» [12, 
с. 176]. Мерло-Понті також як і Шпет, Гейдеггер, Ясперс і Сартр, виводить 
смисл явища з його інтенціональної спрямованості, і подібно Сартру, розуміє 
смисл як породження індивідуальних проектів: «смисл для нас існує, коли одна 
з наших інтенцій наповнюється або, навпаки, коли якесь різноманіття фактів 
або знаків готове до схоплюючого збагнення з нашої сторони» [13, с. 288].  

М.М. Бахтін розуміє «смисл» як вкорінений в культурі, але 
трансцендентний індивідуальному існуванню, який, проте, грає в ньому 
важливу роль завдяки тому, що зливається з фактом в людському вчинку. 
Смисл є категорія, що визначає майбутнє: «усвідомлювати себе самого 
активно – значить освітлювати себе прийдешнім смислом» [14, с. 105]. І далі: 
«моє визначення самого себе дано мені (вірніше, дано як завдання, даність 
заданості) не в категоріях тимчасового буття, а в категоріях ще-не-буття, в 
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категоріях мети й смислу, в смисловому майбутньому, ворожому всякій 
наявності моєї в минулому й теперішньому часі» [14, с. 109].  

П.Й. Тілліх вважає, що людину визначає здатність розуміти і формувати 
свій світ й себе відповідно до смислів й цінностей. «Людина живе «усередині» 
смислів, усередині того, що має логічну, естетичну, етичну, релігійну 
значущість» [15, с. 61]. Відношення до смислів або інтенціональність (що 
розуміється як спрямованість на осмислені змісти) прямо пов'язана з 
вітальністю, життєвою й творчою силою людини. Втрата людиною смислу 
викликана втратою духовного центру і породжує специфічну форму тривоги, 
пов'язаної з відходом від питання про смисл. І тут єдиний вихід – це прийняти 
відсутність смислу, зберігаючи мужність бути собою. 

А. Камю розглядає смисл в рамках проблеми повсякденності й смислу 
життя абсурдної людини. Єдиний спосіб вирішення абсурду – в метафізичному 
бунті й творчому перетворенні себе та світу, набутті свободи й краси. А тому і 
справжній смисл життя людини корениться в ній самій, в її творчому відношенні 
до світу. Камю писав: «Творити – це жити двічі», а також «Краса врятує світ, 
якщо людина повною мірою осягає смисл цієї краси» [16, с. 474-476]. 

В. Томас в роботі «Смерть і смисл людського існування» піддав критиці 
погляди Гейдеггера і Сартра про смерть відносно смислу життя. Смерть – це 
онтологічне ніщо, один з модусів смислу життя, вона не позбавляє життя 
смислу й не є необхідної для його набуття. Життя людини набуває смисл не в 
зіткненні із смертю, а в реалізації термінів «майбутнє», «мета» і т. п., а тому 
смисл життя в самому житті, не відділимий від нього, й оскільки життя завжди 
чиєсь життя, то й смисл його визначається індивідуальними прагненнями, 
цілями, інтересами. 

В психології розробка категорії «смислу» тісно пов'язана з ім'ям 
В. Дільтея, який, будучи основоположником «розуміючої психології», вважав 
початковим пунктом пізнання людського життя «досвід переживання» як 
первинний спосіб сприйняття реальності, що володіє безпосередньою 
достовірністю. Живі переживання, як одиниці аналізу життя в цілому, мають 
смисл, обумовлений місцем переживань в контексті життя як цілого. Звідси 
історія – це чистий відбиток смислу, яке підлягає розшифровці подібно тексту. 
Індивідуальна структура психічного життя, згідно Дільтея, може бути 
зрозумілою лише за допомогою інтерпретації смислу життєвих проявів у 
фізичних, зовнішньо об'єктивованих формах.  

Е. Шпрангер, як учень Дільтея, розвинув напрям розуміючої психології, 
початковим принципом якої вважав розуміння як спосіб безпосереднього 
збагнення смислового змісту явищ «об'єктивного духу» тобто культури. В 
роботі «Форми життя» Шпрангер вводить поняття «смисловий зв'язок», який 
інтерпретує як зв'язок з цінністю, виступаючою пояснювальною інстанцією по 
відношенню до смислу. Розуміння смислу, необхідне для збагнення людської 
психології, передбачає знання смислових зв'язків, що виходять за межі 
суб'єктивності й безпосередніх переживань самої людини, яка, при цьому, 
може і не усвідомлювати смислу своїх дій. 

Проте, вперше поняття «смисл» для пояснення поведінкових проявів 
людини (переважно несвідомих) було використано в психоаналізі З. Фройда. У 
свою чергу А. Адлер, як один з основних опонентів Фройда, першим 
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сформулював альтернативне фройдівському розгорнене розуміння смислу, яке 
багато в чому співзвучно сучасному екзистенціально-гуманістичному напряму в 
психології. Ще один класик психоаналітичного напряму К.Г. Юнг, хоча і не 
використовував поняття смислу в якості предмету спеціального 
систематичного аналізу, в своїх роботах звертався як до проблеми смислу 
життя, так і до проблеми інтерпретації смислу сновидінь.  

Згідно Д.А. Леонтьєва [8, с. 36-37], Фройд, Адлер та Юнг в своїх 
психодинамічних теоріях заклали практично всі основні ідеї, властиві більш 
пізнім підходам до проблеми смислу в психології. Так, Фройд продемонстрував 
осмислений характер мимовільних поведінкових проявів і фантазій 
особистості, прослідив зв'язок смислу з актуальними мотивами й історією 
життя. Адлер звернув увагу на фінальні зв'язки поведінкових смислів із 
смислом й загальною спрямованістю життя та розробив першу психологічну 
теорію смислу життя як суб'єктивного смислу, що впливає на психічні процеси. 
Юнг ще раніше, ніж Адлер, звернув увагу на фундаментальну соціокультурно 
обумовлену спрямованість (у вигляді спеціальної задачі й потреби) особистості 
на пошук смислу свого життя.  

Також в роботах Адлера і Юнга була намічена подвійність смислу: 1) як 
базисного інтегрального утворення, що детермінує зміст і спрямованість всієї 
життєдіяльності особистості, і 2) як похідний від мотивів й інших чинників 
окремий структурний елемент діяльності й свідомості. Згодом вивчення смислу 
в психології розділилося по ознаці цих двох психологічних реальностей на два 
незалежні напрями: в одному смисл розглядається як вища інтеграційна 
основа особистості (наприклад, теорії В.Е. Франкла, Дж. Ройса, Ф. Фенікса, 
С. Мадді й Дж. Бьюдженталя), в іншому – як структурний елемент свідомості й 
діяльності (наприклад, роботи радянських психологів в рамках діяльнісного 
підходу, зокрема Л.С. Виготського, А.Н. Леонтьєва й Д.А. Леонтьєва). 

В підходах Франкла, Ройса, Фенікса, Мадді і Бьюдженталя – принциповою 
особливістю людини є його спрямованість на пошук і реалізацію смислу. В той 
же час, конкретні уявлення про смисл і його інтеграційну дію на особистість 
вельми різні. Так, для Фенікса смисли існують в множині, для Мадді і Ройса в 
єдині, а Франкл і Бьюдженталь об'єднують те й інше. При цьому задачею 
людини по Франклу є знайти і реалізувати смисл, по Феніксу – розширювати і 
заглиблювати його, по Ройсу, навпаки, стабілізувати, по Мадді – створювати в 
процесі ухвалення рішень, а по Бьюдженталю – усвідомлювати і орієнтуватися 
на нього. Вказані відмінності не дозволяють даним теоріям дати відповідь на 
питання про саму природу смислу, що з успіхом робиться в діяльнісному 
підході, де смисл виступає як структурний елемент процесів свідомості й 
діяльності людини. 

У радянській психологічній традиції діяльнісного підходу Виготській 
розглядає проблему смислу через більш широкий контекст проблеми структури 
свідомості, яка має смислову будову. Його учень і послідовник А.Н. Леонтьєв 
виносить проблему смислу з площини свідомості в площину реальних життєвих 
відносин суб'єкта, що породжують цю свідомість, і вводить поняття 
«особистісного смислу», яке виражає «відношення мотиву до мети діяльності» 
[17, с. 300].  
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На відміну від підходів до вивчення смислу в західній психології, радянські 
психологи дотримувалися єдиних методологічних принципів діяльнісного 
підходу, що дозволило Д.А. Леонтьєву сформулювати низку загальних 
положень діяльнісного підходу до проблеми смислу [8, с. 104-105]: 1) смисл 
породжується реальними відносинами, що пов'язують суб'єкта з об'єктивною 
дійсністю; 2) безпосереднім джерелом смислоутворення є потреби й мотиви 
особистості, які пов'язують її з об'єктивною дійсністю; 3) смисл володіє дієвістю 
(виконує функції регуляції практичної діяльності); 4) смислові утворення не 
існують ізольовано, а утворюють єдину систему – ядро особистості; 5) смисли 
породжуються і змінюються в діяльності, в якій тільки й реалізуються реальні 
життєві відносини суб'єкта. 

В соціології категорія «смисл» розглядається в контексті проблеми 
смислу людських дій та інших невербальних проявів в застосуванні до 
соціальної реальності, конструювання соціального цілого і соціальної 
взаємодії. 

Також як в розвитку наук про мову виняткову роль зіграли праці Фреге, в 
розвитку екзистенціально-феноменологічної філософської традиції – Гуссерля, 
розуміючої психології – Дільтея, а психоаналізу – Фройда, в розвитку соціології 
така роль належить роботам Вебера. 

М. Вебер в своїй «розуміючій соціології» розглядає категорію «смислу» як 
того суб'єктивного значення, яке індивід надає своїй діяльності в 
співвідношенні з діями інших людей і яке формує у взаємодії з ними. Вебер 
писав: «Соціальним ми називаємо таку дію, яка, по передбачуваному дійовою 
особою (або дійовими особами) смислу, співвідноситься з дією інших людей і 
орієнтується на неї» [18, с. 602-603]. 

При цьому Вебер розрізняє два значення поняття «смисл» [18, с. 603]: 1) 
дійсно суб'єктивно передбачуваний якоюсь дійовою особою, де раціональна 
доцільна структура поведінки виявляє собою найчіткіший і зрозумілий випадок 
смислової структури; 2) теоретично конструйований, де ірраціональні, емоційно 
обумовлені смислові зв'язки легше за все розуміються через співвідношення їх 
з чисто цілераціонально сконструйованою дією, як «відхилення» від останнього 
[18, с. 605]. Отже, міра цілераціональності, по суті, виступає у Вебера як міра 
усвідомленості дії. Саме смисловий зв'язок дій є, на думку Вебера, об'єктом 
збагнення для соціології та історії [18, с. 614].  

А. Щюц в роботі «Феноменологія соціального світу», критикуючи 
позитивізм та структурний функціоналізм, й застосовуючи феноменологію 
Гуссерля, розглядає становлення соціальної об'єктивності, починаючи з 
елементарних процесів конституювання, породження смислів в «потоці 
досвіду», звертаючись до конституювання об'єктів досвіду, потім «значущих 
дій», що володіють суб'єктивним смислом, і так далі, аж до конституювання 
об'єктивних соціальних структур за допомогою взаємодіючих індивідів та 
формування інтерсуб'ективного світу культури. Інтерсуб'ективного – оскільки 
індивіди зв'язані спільністю інтересів, праці, взаєморозумінням. Світу культури 
– оскільки ізпочатку повсякденність предстає як смисловий універсум, 
сукупність значень, яка виникла, на відміну від природи, й продовжує 
формуватися в людських діях: наших власних та інших людей, сучасників й 
попередників. Таким чином, соціальна реальність – це світ сконструйований 
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смислом, і суб'єктивний смисл людини визначає її власне розуміння світу та 
поведінку.  

Г. Гарфінкель, використовуючи феноменологічну соціологію Щюца, в 
«Дослідженні з етнометодології»2 ставить задачею вивчення глибинних, 
латентних пластів буденного знання й методів, що використовуються 
індивідами для конструювання, розгляду і надання смислу соціальній 
реальності в процесі мовної комунікації на підставі «документального методу» 
та керуючись «фоновими очікуваннями» інших учасників комунікації. Причому 
соціальна взаємодія ототожнюється з мовною комунікацією, але не із 
смисловою інформацією, а з синтаксичною, з «правилами говору»: важливо не 
що сказано, а як це сказано. Руйнування традиційної раціональності «розмови» 
приводить до «моральних афектів» й порушенню комунікації. Таким чином, у 
Гарфінкеля смисл (ситуації, контексту) є конструйованим продуктом 
інтерпретації соціальної взаємодії. 

Н. Луман в роботі «Смисл як основна категорія соціології», полемізуючи з 
Ю.Хабермасом, визначає смисл як медіум, за допомогою якого відбувається 
під'єднування однієї комунікації до іншої, завдяки оперативній замкнутості 
усередині суспільства як всеохоплюючої соціальної системи, що конституює 
розрізнення себе від навколишнього світу, до якого відносяться системи 
свідомості (індивіди), система мозку і фізичні системи. 

Також можна згадати роботу П. Бергера і Т. Лукман «Соціальне 
конструювання реальності. Трактат по соціології знання», яка також виконана в 
ключі розвитку феноменологічної соціології Щюца. 

Представлені вище соціологічні теорії є прикладами суб'єктивістського, 
конструктивістського підходу до теоретичного пізнання категорії «смисл», що 
пояснюється генетичним зв'язком останньої з процесом осмислення та 
свідомістю. Проте даний підхід ігнорує роль соціальних структур і тим самим 
обмежує можливості соціального аналізу. Конструктивістсько-
структуралістський підхід П. Бурд'є прагне подолати даний недолік. 

В своїй соціальній топології Бурд'є використовує3 концепт габітусу 
(habitus), розглядаючи його як «систему стійких й переносимих диспозицій, 
структуровані структури, схильні функціонувати як структуруючі структури, 
тобто як принципи, що породжують і організують практики й уявлення, які, хоча 
і можуть бути об'єктивно адаптованими до їх мети, проте не припускають 
усвідомлену спрямованість на неї і неодмінне оволодіння необхідними 
операціями по її досягненню» [19, с. 39]. Агент в межах що містяться в габітусі 
диспозицій (тобто установок, схильностей, практичних схем сприйняття й 
класифікації) та керуючись «практичним смислом» (фр. le sens pratique) 
постійно прагне реалізувати певні стратегії по досягненню позицій в 
соціальному просторі. Згідно Бурд'є «практичний смисл» («практичне 
відчуття») є продуктом «тривалого пред'явлення умов, схожих з тими, в яких 

                                                
2 Гарфінкель в роботі «Дослідження з етнометодології» ввів до наукового лексікону термін 
«етнометодологія» по аналогії з терміном «етнонаука», яким в культурній антропології 
позначаються методи і форми примітивного ненаукового пізнання соціальної дійсності: 
магія, шаманство, спіритизм та ін. 
3 Поняття habitus ввів до наукового лексікону Мішель Мосс. 
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знаходяться агенти, (і на підставі якого – прим. Р.Д.) вони передбачають 
іманентну необхідність, існуючу в даний момент в світі» [20, з. 24] та 
передбачає необхідність постійно підстроюватися під різноманітні ситуації. 
Таким чином, «практичний смисл» у Бурд'є – це швидше практичне відчуття як 
відчуття гри, як уміння здійснювати потрібні дії без попереднього обдумування 
або розрахунку, ніж усвідомлений зв'язок між предметами, діями, явищами або 
подіями. 

Заданий об'єм статті не дає можливості представити більш цілісний огляд 
авторів та їх робіт по розробці теоретичного пізнання категорії «смисл». Проте, 
на закінчення ми можемо зробити висновок про те, що при всьому різноманітті 
трактувань категорії «смисл» просліджуються дві основні риси: 
контекстуальність (смисл чого-небудь визначається завжди через 
віднесення до більш широкого контексту) та інтенціональність (смисл чого-
небудь вказує на призначення, цільову спрямованість або напрям руху), які, 
отже, необхідно розглядати як два основоположні атрибути смислу, інваріантні 
по відношенню до конкретних його розумінь, визначень і концепцій. Таким 
чином, можна заздалегідь визначити смисл чого-небудь як місце і роль 
(призначення) в більш загальній структурі. 
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Актуальність теми дослідження. В сучасній соціології актуальними є 

проблеми дослідження дій, що відбуваються в суспільстві та ведуть до 
непередбачуваних та незапланованих соціальних змін. Фігуративна соціологія 
пропонує пояснити соціальні зміни за допомогою аналізу не лише ситуацій та 
процесів теперішнього, а й беручи до уваги довготривалий, цивілізаційний 
процес. Метою даної статтіі є аналіз концептуальних можливостей 
фігуративної соціології в дослідженні соціальних змін. Зважаючи на слабку 
представленість концептів фігуративної соціології у вітчизняному просторі 
соціологічного теоретизування, ми намагатимемося порівняти фігуративну 
соціологію з іншими теоріями та визначити що нового пропонує цей підхід 
стосовно процесуального аналізу соціальної реальності.  

Фігуративна, або образна соціологія, з'явилась в 30-і роки ХХ століття. Її 
появу пов'язують з працями німецького соціолога Норберта Еліаса, зокрема з 
його роботою "Процес цивілізації: соціогенетичні та психогенетичні 
дослідження", яка вперше вийшла в 1939 році, але залишилась непоміченою в 
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науковому світі. Фігуративна соціологія синтезує в собі міждисциплінарні риси 
гуманітарних наук, - в ній можна знайти ідеї школи Анналів (історія), 
психоаналіз Фрейда (психологія), культурологічний опис суспільств та інші 
напрямки в гуманітарних науках. Синтез різних дисциплін, який 
використовується в фігуративній соціології, притаманний і для школи Анналів. 
"Метод нової (глобальної історії) науки повинен синтезувати можливості різних 
дисциплін, які вивчають різноманітні аспекти соціального життя людини і саму 
людину як соціальної істоти" [1].  

Фігуративна соціологія описує довготривалі процеси суспільства, аналізує 
історичні явища та події. Дослідження такого об’єкту відносить її до історичної 
соціології. Та, наприклад, відомий представник історичної соціології Ч.Тіллі не 
відносить теоретичні погляди Еліаса до цього напрямку. Він пише, що праці 
Н.Еліаса, як і Е.Валерстайна та Б.Мура "належать до загального спадку історії і 
соціальних наук, а не до звуженого поля історичної соціології" [2].  

Фігуративна соціологія націлена на дослідження процесів та явищ, які 
існують в динаміці, в русі. Еліас пише, що "усі явища та процеси не можуть 
бути осягнуті в статичній формі" [3, с. 151]. Він вважає це теоретичною 
упередженістю. Водночас вчений не є прихильником історичного релятивізму, в 
якому історію бачать як одну постійну зміну. Еліас вважає, що "необхідно цю 
зміну розкласти на складові, з'ясувати будову цієї зміни" [3, с. 153]. За 
допомогою таких дій можна встановити послідовність історичних змін, а також 
виявити їх механізми. Але досліджувати її потрібно в цілісності. 

Дослідження Європейської цивілізації Еліасом, дало можливість 
прослідкувати тенденції розвитку та зміни у суспільстві минулих епох. 
Історична соціологія зосереджує увагу на аналізі структурних трансформацій, 
на безперервному процесі розвитку суспільства, але не на окремих історичних 
періодах. Саме безперервність процесу відрізняє історичну соціологію від 
історії, в останній робиться акцент не на процесі, а на хронології [4]. Такої ж 
точки зору і Гоудсблом. Він вважає, що процес є постійним, який може зв’язати 
та пояснити події, натомість стадії (фази), які описуються в історії – цього 
зробити не можуть, вони лише можуть упорядкувати події та представити їх в 
хронологічному порядку [5].  

До розгляду суспільних трансформацій в історичному контексті соціологи 
зверталися неодноразово. Перша спроба поєднати історію та соціологію 
належить класикам соціології – К.Марксу, М.Веберу, Ф.Тьоннісу та ін.. Як 
зазначає Ч.Тіллі: "соціологія ХІХ століття складалася з історичного критицизму 
– спроб знайти краще рішення дилем часу і загального напряму розвитку 
людства шляхом постановки теперішнього в рамки тривалих масштабних 
соціальних процесів" [2]. Представниками "сучасної" історичної соціології є – І. 
Валерстайн, Н.Еліас, Б.Мур. Вони доводили, що соціальні зміни мають 
розглядатись саме в історичній перспективі, оскільки лише методологія 
історичної соціології може описати, пояснити та спрогнозувати явища та 
процеси соціальної реальності. При цьому дослідники або зосереджуються 
переважно на макрорівні (К.Маркс, Б.Мур, І.Валерстайн), або застосовують 
комплексний аналіз змін, що охоплює макро та мікро зрізи соціальної 
реальності (Н.Еліас).  
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Фігуративна соціологія зосереджує увагу на змінах в тривалому, 
цивілізаційному процесі. Опис цивілізаційних змін (на європейському просторі) 
відноситься не лише до культурологічної сфери суспільства. Еліас досліджує 
також і питання економіки та політики. Цивілізаційні зміни стосуються всіх сфер 
людської життєдіяльності, їх структури. Оскільки зміни відбуваються в усіх 
сферах, то фігуративна соціологія намагається їх і охопити, запроваджуючи 
концепт фігурацій. Фігураціями можуть виступати як окремі групи, так і 
суспільства загалом. Основними ознаками фігурації є наявність взаємозв’язків 
між об’єктами, їх сплетення та поступова змінюваність в процесі розвитку 
цивілізації.  

Цивілізаційні зміни, на думку Еліаса, стосуються структур в суспільстві, які 
є необхідними, щоб забезпечити соціальний порядок. Еліас зауважує, що 
нічого в цьому світі не можна вважати завершеним, ані структуру, ані людину. 
Структура існує в цивілізаційному просторі, а отже, вона знаходиться під 
впливом соціальних змін, тому вона підвладна трансформаціям. Парсонс 
наполягав на іншому. Він вважав структури укоріненими, постійними, тими 
елементами соціальної системи, які не піддаються змінам та, які забезпечують 
стабільність і порядок.  

Відмінності між теоретичними побудовами Еліаса та Парсонса відбивають 
вже їхні ключові концепти. Поняття соціальної системи, яке використовує 
Парсонс, Еліас вважає недосконалим, оскільки, розглядаючи макро об’єкти, 
структурний функціоналізм не враховує, що вони складаються з людей: 
“Окремі люди разом утворюють фігурації різного виду і суспільства, та суттю є 
ніщо інше, як фігурації взаємозалежних людей. В цьому контексті ще 
використовується поняття “система”. Але поки ми не мислимо соціальні 
системи як системи, які складається із людей, ми, користуючись цим словом, 
знаходимося в безповітряному просторі” [6, с. 30]. Введене Еліасом поняття 
"фігурація" по-перше, долає протиставлення між соціальним та 
індивідуальним. По-друге, воно відображає активну роль особистості у 
творенні соціальної реальності. Індивіди за допомогою своєї діяльності та 
взаємозв’язкам, утворюють мережу взаємовідносин. Взаємовідносини між 
суб’єктами не є однаковими, вони вибудовуються в залежності від розподілу 
влади.  

Отже, поняття фігурації відображає організовані утворення, які мають 
внутрішні структури; вони також підтримують зовнішні структури, будучи 
взаємозалежними з іншими фігураціями. У Н.Еліаса структури не є сталими, 
вони творяться внаслідок постійних взаємодій між індивідами, утворюючи нові 
й нові мережі, сплетення об’єктів. Структури, які існують в фігураціях та між 
ними, одночасно творять та змінюють порядок, разом з тим підпорядковуються 
йому. "Фігурації – це конкретні соціальні структури, які виникають в процесі 
міжособистісної взаємодії, відносно стабільні, але змінювані в часі" [7, с. 65]. 

Варто зазначити, що існують і схожі риси між структурним 
функціоналізмом та фігуративною соціологією. По-перше, принцип цілісності. 
Соціальні системи (групи, інститути, суспільства), на думку Т.Парсонса, є 
цілісними та тяжіють до стану рівноваги. Їхні частини (підсистеми), виконуючи 
різні функції, забезпечують кордони системи, а умовою розвитку її є цілісність. 
Еліас також вважав цілісність необхідною для існування фігурацій. Цілісність 
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ним розглядалась як взаємозалежність між суб’єктами і об’єктами. Одна з 
відмінностей від системної теорії в тому, що в фігуративній соціології оточуюче 
середовище може впливати на фігурації, завдяки принципу взаємозалежності 
як на макро, так і на мікро рівнях. По-друге, в системі та фігурації об’єкт може 
розглядатись в якості суб’єкта. Т.Парсонс зазначає, що система може бути і 
об’єктом, і суб’єктом одночасно, “оскільки соціальна система утворюється 
інтеракціями людських індивідів, то кожен учасник є одночасно і діячем (який 
володіє визначеними цілями, ідеями, установками і т.д.), і об’єктом орієнтації як 
для інших діячів, так і для самого себе” [8]. Такою ж є ситуація і в фігуративній 
соціології: фігурація є процесом взаємозалежності між індивідами, де кожний 
учасник є суб’єктом, активним діячем, який може змінювати відносини, і 
водночас – об’єктом, на який орієнтуються інші індивіди.  

З розвитком та реконструкцією ідей Парсонса у 80-і роки, з'являється 
новий напрямок соціологічного теоретизування – неофункціоналізм, 
представниками якого були Дж.Александер, Н.Луман, П.Коломі та інші. 
Дж.Александер намагався по-новому синтезувати дії, порядок, культуру та 
соціальну структуру, показати їхню взаємопов’язаність. Він вважав, що всі ці 
частини мають однаковий важливий вплив на систему. Якщо Парсонс 
застосовує в своєму теоретизуванні системний підхід, то Александер поєднує 
системний з історичним підходом. Та на цьому Александер не зупиняється. 
Будучи прихильником макросоціологічного аналізу він звертає увагу на 
мікросоціологічний напрямок та починає розвивати культуральну соціологію [9]. 
Порівнюючи її з соціологією культури Т.Парсонса Дж.Александер робить 
висновок, що остання є обмеженою, слабкою. І в першому, і в другому випадку 
культура є важливою складовою суспільства, але в культуральній соціології 
культура "представлена як складний текст, який непомітно впливає на 
суспільне життя" [10, с. 57], а в соціології культури "розглядається культура як 
щось зовнішнє, відокремлене від домінуючого сенсу і пояснює її як щось 
залежне, що перебуває пів впливом "важких" змінних, але не як незалежну" [10, 
с. 57].  

Схожість між неофункціоналізмом та фігуративною соціологією полягає 
насамперед у розумінні ролі людини в соціальній системі. Александер вважає, 
що людина є вільною від дійсності та може змінювати, конструювати як себе, 
так і навколишній світ. Для Еліаса, людина – це взаємозалежний суб’єкт, який 
змінюється сам під впливом структур з одного боку, і, водночас, може 
змінювати їх за допомогою своєї діяльності. Основою для взаємовідносин є 
взаємозалежність. Вона ґрунтується на свободі кожного з об’єктів (суб’єктів), 
границі яких пересікаються та утворюють сітку. Взаємозалежність – це зв'язок 
між деякою кількістю об’єктів (суб’єктів), в якому всі сторони відчувають 
потребу в іншій. Взаємовідносини між об’єктами основані не лише на допомозі 
однієї сторони іншій; як в середині фігурацій, так і між ними існує баланс дії та 
протидії, тобто баланс між узгодженістю та конфліктом об’єктів. Баланс, в 
деякій мірі, це “золота середина”, гармонія. Та в соціальному середовищі 
можлива лише умовна гармонія. Завжди є і будуть конфлікти та пошук мирних 
шляхів їх вирішення, оскільки дія одного заважає інтересам іншого, тобто коли 
дія одного об’єкта наштовхується на дію іншого, то ці об’єкти стають 
взаємозалежними. Вони можуть або взаємодіяти між собою, або 
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конфліктувати. В останньому випадку, якщо сили рівні, їм потрібні ресурси та 
зв’язки з іншими об’єктами, що підкріплює їхню взаємозалежність з іншими. 
Процес взаємозалежності є неминучим в соціальній реальності. Розширюючи 
власні зв’язки суб’єкти долучаються до досвіду інших, в результаті чого 
відбувається взаємообмін інформацією, знаннями.  

Взаємообмін інформацією, трансляція знання та досвіду в процесі 
соціалізації здійснюється в результаті засвоєння та передачі символів між 
суб’єктами (при цьому в якості суб’єкта виступають як індивід, так і соціальна 
спільнота). На початку ХХ століття цими питаннями, а також і іншими, 
займалась наука соціолінгвістика. Із неї, можна вважати, фігуративна 
соціологія "черпала своє натхнення". Схожість між положеннями 
соціолінгвістики та фігуративної соціології у цілісному баченні об’єктів та 
суб’єктів дослідження. Ф.де Соссюром постулюється принцип цілісності, 
взаємодоповнення, згідно з яким "у мовній діяльності є і індивідуальна, і 
соціальна сторона, при чому зрозуміти одну без іншої неможливо" [11]; такий 
же принцип можемо спостерігати і в фігуративній соціології. Центральною 
думкою в ній є та обставина, що соціологія має вивчати не окремо соціальне і 
індивідуальне, а навпаки, у взаємозалежності, в цілісності. Для реалізації 
цього, Еліас і використовує поняття "фігурація", за допомогою якого можна 
"послабити соціальний примус думати і говорити так, начебто “індивід” та 
“суспільство” є дві різні і, більш того, антагоністичні фігури” [12]. Поняття 
"фігурація" означає соціальні процеси, в яких індивіди перебувають у 
взаємному сплетінні та взаємозалежності один від іншого. За допомогою цього 
поняття підкреслюється цілісність, яка утворюється в результаті 
взаємозалежності між складовими фігурації на макро рівні (суспільство) та на 
мікро рівні (соціальна група). Поняття фігурації підкреслює важливість та 
рівнозначність як складових, так і цілого. Еліас доводить рівнозначність (але не 
однаковість) між суспільством та індивідом, їхню важливість. Він вважає, що 
коли дослідники розглядають окремо індивідів і окремо суспільство, надаючи 
то першому, то другому більшого значення, це не слугує на користь пояснення 
об’єкта, якими є або фігурація, або індивід, який перебуває у взаємозалежності 
від інших. 

Можна помітити деякі запозичення фігуративної соціології з концепції 
психоаналізу, зокрема це стосується психоаналітичних інстанцій З.Фрейда. Він 
виділяв три таких інстанцій: "Воно", "Я" та "Над-Я". Під "Воно" Фрейд розумів 
інстинкти, пристрасті людини; основний принцип, який ним керує – це принцип 
насолоди. "Я" означає розум та розсудливість, воно "намагається застосувати 
на ділі вплив зовнішнього світу та його наміри і намагається принцип насолоди 
замінити принципом реальності" [13]. Стосовно "Над-Я", то це є орієнтація в 
діях та в поведінці на іншого, бажання бути схожим на іншого суб’єкта. 
Орієнтири регулюють поведінку людини, вони виступають в якості заповідей та 
заборон, виступаючи у вигляді "моральної цензури" [13]. Фрейд вважає, що в 
"Над-Я" зберігаються соціалізовані імперативи, а також саме в ньому 
формується совість та моральність людей. В "Над-Я" формуються соціальні 
почуття, оскільки вони "основуються на ідентифікації себе з іншими – на ґрунті 
однакового "Над-Я" [13]. Отже, "Над-Я" виступає в якості базису соціальних 
почуттів.  
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У фігуративній соціології також визнавався такий поділ. Але на думку 
Еліаса найбільшої уваги заслуговують інстанції "Воно" та "Над-Я". В 
психогенетичному дослідженні Еліасом аналізуєються афективні стани, які 
притаманні "Воно". Досліджуючи афекти, Еліас робить висновок, що чим більш 
цивілізована людина, тим більш підвладні їй емоційні стани, тим сильніше вона 
контролює стани афекту. В соціогенетичному – описується процес соціалізації 
та передачі досвіду від одного покоління до іншого. В цій області дослідження 
описується психоаналітична інстанція "Над-Я".  

Досліджуючи зв’язки фігуративної соціології з іншими теоретичними 
напрямами, слід відмітити досить тісний зв'язок з феноменологією. Концепція 
Еліаса ґрунтується на феноменологічному принципі, згідно з яким свідомість 
людей творить смисли в соціальній реальності. Він зазначає, що "те, що 
знаходиться поза моєю свідомістю, не існує – в соціальному дискурсі" [14]. 
Таким чином, у фігуративній соціології застосовано класичний принцип 
феноменологічної редукції.  

Фігурації утворюються індивідами. Індивіди у фігуративній соціологіє є 
діючими суб’єктами, які розуміють соціальне оточення і, яких розуміють в 
ньому, оскільки вони засвоїли та продовжують засвоювати соціальний 
контекст. Індивіди налагоджують зв’язки з оточуючими, вступають між собою в 
комунікації; вони є відкритими та діючими суб’єктами, які перебувають у 
відносинах взаємозалежності. Взаємозалежність з однієї сторони, обмежує 
людину, оскільки остання втрачає в деякій мірі власну свободу вибору, але з 
іншої – дає можливість бути залученою до системи благ (або принаймні бути 
ознайомленою з існуванням такої), якими володіють інші учасники комунікації.  

Коли суспільство ускладнюється, зростає і кількість соціальних функцій, 
які виконуються його членами, люди стають все більш переплетеними у своїх 
взаємодіях з іншими суб’єктами. Зростання кількості потреб обумовлює 
розподіл обов’язків та функцій, які призводять до ускладнення мережі 
соціальних залежностей. Чим більше потреб у людини, тим більше вона є 
залежною від інших. Та оскільки, як вже зазначалось, суб’єкти можуть 
розглядатись як об’єкти по відношенню до інших, то мова вже йде не про 
залежність (як односторонній процес), а про взаємозалежність, оскільки в 
ньому опиняються певна кількість суб’єктів.  

Еліас розглядав диференціацію в індустріальному суспільстві як таку, що 
ускладнює взаємозв’язки. В результаті між суб’єктами формуються складні 
опосередковані взаємозалежності, які приходять на зміну більш простим 
безпосереднім взаємозв’язкам. Один із найбільших критиків Еліаса – Х.П.Дюрр 
вважав, що індустріалізація, навпаки послаблює взаємозв’язки між людьми. Він 
вважає, що люди були більш переплетені у своїх взаємовідносинах тоді, коли 
перебували в малих групах на стадії родоплемінних відносин. Саме в цей 
період часу, зауважує Дюрр, соціальний контроль був більш розвинутий, коли 
люди були в кровноспоріднених відносинах. Як і Дюрр, Н.Роуз вважав, що 
розвиток суспільства веде до ідеї збільшення індивідуалізму в європейському 
суспільному житті [4]. 

На думку Еліаса бути незалежним суб’єктом людина не може, тому що це 
б означало її інтелектуальну блокаду, оскільки її повідомлення іншим не могли 
б бути розкодовані та сприйняті, комунікація б не відбулась. Ця ж лінія 
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прослідковується і в феноменологічній соціології, одним з ключових концептів 
якої є інтерсуб’єктивність світу значень.  

Постійна взаємозалежність між суб’єктами утворює певну тканину 
соціальних зв’язків. Одним із феноменів соціального зв’язку є схильність до 
примусу. В результаті розподілу влади, певні суб’єкти наділяються важелями 
впливу, здатністю керувати та застосовувати примус задля власних інтересів. 
Примус стимулює до дій, або обмежує їх, забезпечуючи порядок у фігурації. 
"Специфіка поняття "примус" полягає в тісному зв’язку з поняттям конфлікту 
або конкуренції. Джерелами примусу є всі ресурси, які потенційно необхідні для 
успішної боротьби, в тому числі такі нематеріальні ресурси, як час, 
організаційні властивості, солідарність і знання, особливо знання компетентних 
експертів" [7, с. 68]. 

Виникає питання, ким для Еліаса є індивід. Для того, аби пояснити свою 
точку зору, Еліас вводить нове поняття "homo clausus", яким він позначає 
індивіда, образ якого укорінився в Західній соціології, а саме обмеженого 
суб’єкта. Це поняття означає, що людина не може бути замкненою. При 
соціологічному аналізі він відстоював позицію людської взаємозалежності [15]. 
Саме замкненість обмежує людину в її вияві індивідуальності. Чим більше 
людина соціально взаємозалежна, тим ширшим є поле її діяльності, 
розширюється її потреби та способи їх задоволення. Людина постійно 
формується, вона не є сталим результатом соціалізації, вона постійно 
змінюється, сприймає та рефлексує стосовно зовнішніх обставин.  

У фігуративній соціології суб’єкт поєднує в собі раціональну та емоційну 
складову. Емоційність, зокрема афективні стани, в процесі цивілізації мають 
підкорюватись раціональній частині людської натури. Подолання станів афекту 
– це результат нав’язування соціумом правил поведінки (в процесі цивілізації), 
які з часом виступають для людини вже як самопримус, самоконтроль. Людина 
вже сама себе контролює, в неї виникає відчуття сорому, якщо вона ці правила 
не виконує. Опоненти Еліаса критикують ці досить близькі до психоаналізу 
тези, вважаючи, що відчуття сорому у людини не формується в процесі 
цивілізації, а існує від самого початку її існування [4].  

Проте Еліас досить чітко відмежовує свою позицію від психоаналітичного 
бачення джерел соціального розвитку. На його думку, людська поведінка не 
завжди є раціональною, оскільки дії, які ними здійснюються в процесі життя, 
наперед непередбачувані, а наслідки не контрольовані. Проте в процесі 
цивілізації, вважає Еліас, здійснюється раціоналізація поведінки та дій. Під 
раціоналізацією дій, вчений розумів такий спосіб поведінки, коли суб’єкт може 
моделювати її, підвищувати «поріг сорому», контролювати афективні стани. 
Отже, раціональність є осмисленою, вона набувається та формується 
індивідами внаслідок цивілізованості та засвоюється ними в процесі 
соціалізації. Індивіди починають добровільно обмежувати себе як на 
індивідуальному рівні (напр., визнання необхідності етикету за столом), так і на 
державному рівні (екологічна політика, яка обмежує державу, але признана 
світовою спільнотою; створення санкціонуючих органів). Такий прояв 
самообмеження називається пацифікацією. Це ще одне поняття, яке Еліас 
використовує в фігуративній соціології. Зміни на індивідуальному рівні 
відбуваються за допомогою колективних дій наступних поколінь.  
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Висновки. 1. Особливостями фігуративної соціології є наступні. По-
перше, і явища, і процеси вивчаються в безперервному русі, оскільки вони не 
можуть бути завершеними, перебуваючи в цивілізаційному просторі. По-друге, 
здійснений синтез мікро та макро рівнів соціологічного аналізу, дає можливість 
дослідити явища та процеси в цілісності. По-третє, фігуративна соціологія 
вивчає об’єктів та суб’єктів в довготривалому, цивілізаційному процесі. По-
четверте, фігуративна соціологія досліджує зміни в усіх сферах людської 
життєдіяльності, а для того, щоб всі ці сфери охопити, Еліасом було введене в 
соціологічний обіг поняття "фігурація", яке відображує наявність та сплетеність 
взаємозв’язків між суб’єктами, а також їх процесуальний характер. До 
поняттєво-категоріального апарату, який використовує фігуративна соціологія, 
можна також віднести такі поняття, як взаємозалежність суб’єктів, примус та 
пацифікація.  

2. Фігуративна соціологія мала взаємний вплив з теоріями психоаналізу 
Фрейда, з соціолінгвістикою Ф. де Соссюра, зі структурним функціоналізмом 
Т.Парсонса, з неофункціоналізмом Дж.Александера та з феноменологію 
Гуссерля. Під взаємним впливом розуміються ті запозичення, якими 
користувалась фігуративна соціологія (як для критики, так і для прийняття) в 
процесі свого становлення, а також ті запозичення з фігуративної соціології, які 
використовували інші соціологічні напрямки в своєму теоретизуванні. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СПОСОБІВ ТА МЕХАНІЗМІВ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ КІНЦЯ XIX 

ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
У статті аргументована необхідність розробки соціологічного концепту 

«індивідуальна активність» у зв’язку з врахуванням особливостей еволюції та розвитку 
дослідницьких стратегій теоретичної інтерпретації способів та механізмів 
індивідуальної активності в соціологічних теоріях кінця XIX- початку ХХ ст.  

Ключові слова: активність, соціальна якість, соціальна поведінка, індивідуальна 
активність, соціальна активність, групова активність. 
 В статье аргументирована необходимость разработки социологического концепта 
«индивидуальная активность» в связи с учетом особенностей эволюции и развития 
исследовательских стратегий теоретической интерпретации способов и механизмов 
индивидуальной активности в социологических теориях конца XIX- начала ХХ в.  

Ключевые слова: активность, социальное качество, социальное поведение, 
индивидуальная активность, социальная активность, групповая активность. 
 The cognitive importance of the “ individual activity” sociological concept under the context of 
theoretical interpretations of the individual activist’s mechanisms in sociology by the end of XIX 
and the beginning of XX centuries is substantiated in the article. 

 Keywords: activity, social quality, “social behavior, individual activity, social activity, group 
activity. 

 
Актуальність дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі 

розвитку соціології актуалізується проблема індивідуалізації – прояву 
індивідуальної активності особистості у суспільстві. Безперервні 
трансформаційні процеси у суспільстві, зміни у взаємодії людей, розвиток 
онтологічних проблем соціальної реальності, все це породжує низку ще 
недосліджених проблем, пов’язаних з трансформацією людської активності. 
Люди формують нові спільноти, які характеризуються новими стратегіями 
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поведінки. Концептуалізація способів та механізмів індивідуальної активності 
дозволяє соціологам вийти на новий рівень пояснення соціальної взаємодії та 
діяльності людей у сучасних суспільствах. Дослідження процесів 
індивідуалізації та персоніфікації особистості дозволяють перейти до більш 
ґрунтовного розгляду актуальної проблеми становлення соціальних практик в 
сучасних суспільствах. Розгляд тенденції розвитку індивідуальної активності 
кінця XIX початку ХХ ст. надає можливість спрогнозувати способи та механізми 
даної активності на сучасному етапі розвитку людства. 

Варто зазначити, що проблема дослідження процесів людської активності 
в соціології є дотичною до проблеми дослідження діяльнісних можливостей 
особистості, ідентифікації її соціального статусу, життєвих стратегій та процесу 
індивідуалізації. До розгляду даної проблеми звертались західні та вітчизняні 
соціологи (роботи Е. Дюркгейма, М. Вебера, Дж. Міда, Г. Блумера, Р. Лінтона) – 
в контексті дослідження феномену людської активності. Роботи З. Баумана, У. 
Бека, А. Брюса, Е. Тоффлера, Н. Еліаса, Е. Фромма, Ф. Хайека, В. Іноземцева, 
І. Мальковської – в контексті розробки проблеми індивідуалізації). У 
дослідження категорій споріднених із індивідуальною активністю, її культурних 
та соціально – психологічних проявів в сучасному українському суспільстві, 
істотний внесок зробили Л. Сохань, В. Тихонович. Н. Паніна, С. Макєєв, О. 
Куценко, О. Злобіна, Н. Бабенко, М. Шульга, Л. Бевзенко, Л. Скокова, В. 
Бакіров, О. Плахов, В. Сьома та ін..  

Мета даної статті полягає в обґрунтуванні необхідності розробки 
соціологічного концепту «індивідуальна активність» у зв’язку з врахуванням 
особливостей еволюції та розвитку дослідницьких стратегій теоретичної 
інтерпретації способів та механізмів індивідуальної активності в соціологічних 
теоріях кінця XIX початку ХХ ст.. 

Насамперед, зазначимо, що дослідники акцентують увагу на тому, що 
поняття активності не має однозначного тлумачення в соціології, так як 
характеризує низку контекстів пов’язаних з різноманітними соціологічними 
категоріями: соціальна діяльність, соціальна взаємодія, соціальна поведінка, 
соціальний статус та роль – тощо. Плюралізм ідей та дефініцій ускладнюють 
процес точного визначення теоретичного конструкту «активність». Нами було 
зроблено спробу даного визначення, про це далі буде йти мова в даній статі.  

В цілому, під активністю в соціології мається на увазі – соціальна якість 
особистості, втілена в здатності виробляти соціально значимі дії, які 
проявляються в спілкуванні з іншими, в спільних і ними (або окремо від них 
скоєних) вчинках, справах, у творчості. Але в той же час активність постає (від 
лат. Activus – діяльний) – як один із основних елементів людської поведінки. 
Отже, можна одразу побачити, що сенс даного теоретичного конструкту 
інтерпретується у двох формах: соціальна якість особистості та елемент 
людської поведінки. 

У сучасній філософській літературі енциклопедичного характеру типово 
підкреслюється, що поняття соціальної якості відображує концентрацію 
людського досвіду, спільної та індивідуальної діяльності людей, різні їх 
комбінації, композиції, синтези. На відміну від філософії, соціологія розглядає 
соціальну якість як поняття, що фіксує ті чи інші суспільно визначені 
характеристики особистості, соціальних груп і класів, невіддільні від способу 
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існування і діяльності історичних суб'єктів. Уже саме поняття «особистість» 
позначає в соціології історично сформовану, соціально обумовлену типологічну 
єдність (якість) індивіда. Але, треба зауважити, що соціальні якості не 
зводяться до індивідуальних якостей, якими б складними вони не були самі по 
собі. Соціальні якості містяться в бутті людей, в їх здібностях, потребах, 
уміннях, знаннях, властивих їм формах поведінки і взаємодії. Соціальні якості 
виробляються, розповсюджуються, ускладнюються (або спрощуються) в 
процесі розвитку людських контактів, культурних обмінів, економічних та інших 
взаємодій між соціальними спільнотами. Виступаючи в ролі посередників між 
різними соціальними якостями, вони самі входять до складу цих якостей, 
стають формами реалізації їхнього буття. Інакше кажучи, соціальні якості 
"оживають" і "живуть" тільки в соціальному процесі, у взаємодіях людей і 
людей, людей і речей, в динаміці відтворення та оновлення соціального буття. 
Отже, соціальні якості людей – це загальні якості, що повторюються, стійкі в 
поведінці різних груп і спільнот людей. 

Іншою формою інтерпретації теоретичного конструкту «активність» 
постає поняття – «соціальна поведінка», яке характеризує певний спосіб вияву 
індивідуальної активності. Соціальну поведінку розглядають як відносно 
узгоджену і послідовну сукупність соціально значущих вчинків особистості. 
Поведінку конкретної особистості можна уявити як систему взаємопов’язаних 
дій і вчинків індивіда, котрі здійснюються для реалізації певних функцій та 
вимагають зв’язку людини із соціумом. Своєрідність поведінки людини 
залежить від характеру її взаємовідносин з іншим співрозмовником чи групою, 
до якої вона належить. На неї впливають також групові норми і цінності, 
статусно-рольові приписи. 

Отже, з вищенаведеного можемо зробити висновок, що поняття 
«активність» постає складним теоретичним конструктом, який інтерпретується 
через дві форми: соціальна якість та поведінка. Даний конструкт виражається у 
контексті соціальної взаємодії, групових норм і цінностей, статусно-рольової 
характеристики особистості, тощо. Нами було зроблено таке визначення 
теоретичного конструкту «активність» – це поняття, що фіксує суспільно 
визначені характеристики особистості – соціальні якості та поведінку, 
соціальних груп і класів, невіддільні від способу існування і діяльності 
історичних суб'єктів. Дане твердження дозволяє нам більш коректно підійти до 
розуміння та обґрунтування концепту «індивідуальної активності». 

Для конструювання концепту «індивідуальної активності» слід звернутися 
до визначення понять: «соціальна активність» та «пізнавально-творча 
активність». «Соціальна активність» – поняття, традиційно властиве тим 
соціологічним школам і напрямкам, які орієнтовані на діяльне, 
волюнтаристське подолання наявних диспропорцій і соціальної напруги в 
межах того чи іншого суспільства (соціологія марксизму, соціологічна теорія 
конфлікту). Передбачається, що на базі соціальної активності певних 
індивідуальних та колективних суб'єктів є можливим і здійсненним соціальний 
прогрес соціуму. «Соціальна активність» – це характеристика способу 
життєдіяльності соціального суб'єкта, яка полягає у свідомій спрямованості 
його діяльності на перетворення соціальних умов відповідно до потреб, 
інтересів, цілей та ідеалів, у висуненні та реалізації соціальних ініціатив, участі 
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у вирішенні актуальних соціальних завдань, формуванні у себе необхідних 
соціальних якостей. 

Через соціальну активність виражається рівень соціальних потенцій 
суб'єкта, його культура, вміння, знання та навички, здатність охоплювати своєю 
діяльністю навколишній світ, змінювати його і разом з ним самого себе. На 
відміну від соціальної пасивності, яка гальмує соціальні реакції людини і 
відчужує її від суспільних завдань і проблем. Соціальна активність виступає 
формою швидкого реагування на зміни в соціальному середовищі, прояви, 
трансформації та реалізації соціальної енергії. Від соціальної активності людей 
безпосередньо залежить динамізм суспільства. Вона може здійснюватися в 
різних формах діяльності (індивідуальній, груповій, масовій), але основними її 
різновидами є суспільно-політична і трудова активність. Перша спрямована на 
зміну або зміцнення головним чином соціальних відносин, друга на створення 
матеріальних умов життя. Особливе значення має також управлінська 
активність, що дозволяє суб'єкту управління вносити оперативні зміни у 
функціонування і розвиток громадських структур і сфер у зв'язку з новими 
умовами. Важливу роль грає також активність дозвілля, яка забезпечує 
відтворення самої людини, розвиток її особистості, здатності до праці.  

Отже, поняття соціальної активності змістовно включає в себе 
різноманітні характеристики способу життєдіяльності соціального суб’єкта в 
різних формах діяльності (індивідуальній та колективній). Вона характеризує 
індивідуальну активність суб’єкта, яка допомагає йому у соціальних 
взаємозв’язках – у зміцненні соціальних відносин та реалізації власного 
потенціалу – самоорганізації, тощо. 

Пізнавально-творча активність – проявляється в підвищенні 
загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня, формуванні допитливої 
особистості, яка стверджує своє творче начало в усіх сферах життя 
суспільства. Це постійний пошук нових постановок завдань, рішень, активне 
варіювання функцій, оволодіння передовими прийомами і методами праці, 
внесення в трудовий процес нових, прогресивних елементів, участь в 
раціоналізаторстві та винахідництві, внесення пропозицій по вдосконаленню 
виробництва і праці, практична реалізація яких сприяє підвищенню 
ефективності діяльності всього колективу. 

Отже, поняття «пізнавально-творча активність» теж виражає 
індивідуальну та колективну форму діяльності, які направленні на покращення 
життєдіяльності суб’єкта або колективу. Вона включена в індивідуальну 
активність особистості – і є невід’ємною частиною її діяльності. 

В контексті соціологічних теорій кінця ХІХ ст. початку ХХ ст.. ми 
звернулись до робіт: Е. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Блумера, Ч. Міда, Р. Лінтона, 
щоб встановити, яким чином відбувалась еволюція поглядів на індивідуальну 
активність особистості.  

Інтерпретація індивідуальної активності Е. Дюркгеймом обґрунтовується 
притаманним йому дуалізмом – через розуміння того, що людина постає як 
істота двоїста - як біологічний індивід і як соціальний суб’єкт. Перший вимір має 
свої корені в організмі, йому відповідає біологічно обумовлена частина психіки, 
воно керує практичними відносинами індивіда з навколишнім світом. У сфері 
матеріального виробництва індивід, згідно Дюркгейму, виступає як ізольована 
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істота. Проте його індивідуальна свідомість постійно перебуває під тиском 
зовнішнього соціального впливу інституціонально організованих практик. Е. 
Дюркгейм розглядав розподіл праці й активності як основний механізм 
формування власне суспільних відносин. «Безперечна та істина, що немає 
нічого в соціальному житті, чого б не було б в індивідуальній свідомості; але 
все, що в ній знаходиться, взято з суспільства» – зазначає Дюркгейм [1, c.23]. У 
французькій соціологічній школі індивідуальне ототожнюється з біологічним, 
індивід розглядається як організм; проблема громадського та індивідуального 
ототожнюється з проблемою соціального і біологічного. Соціальна істота в 
людині формується суспільством.  

Отже, згідно поглядів Е. Дюркгейма, можна говорити про те, що 
індивідуальна активність індивіда обґрунтовується його біологічною і 
соціальною сутністю. Залежність індивіда від суспільства, яке скеровує і 
формує його діяльність, формує самого індивіда, інтерпретує індивідуальну 
активність – як безпосередній вплив суспільства на ототожнення проблем 
соціального й біологічного. Розподіл праці й активності постає основним 
механізмом формування власне суспільних відносин. 

М. Вебер на відміну від Е. Дюркгейма, вбачав смисл індивідуальної 
активності – в діяльній сутності людини. Тобто, М. Вебер інтерпретував критерії 
соціальної діяльності, для того щоб її можна було б виділити з усього 
комплексу інших форм людської активності. Структура людської активності в 
суспільстві добре описується категорією «соціальна дія» як сукупної складової 
соціології та психології. Категорія дії дозволяє описати структуру людської 
активності, її складові, їх взаємозалежності та взаємопереходи, осмислити 
доцільність людської дії як основи організації поведінки. Дія є основною 
одиницею діяльності, яка має свою структуру, тактику, стиль. Соціальна дія – 
найпростіша одиниця в структурі соціальної діяльності. Саме М. Вебер ввів в 
соціологію це поняття. Він використовував його для позначення найпростішої 
активності індивіда, орієнтованого на очікувану поведінку людей. Осмислення 
різноманітності поведінки взаємодіючих індивідів М. Вебер вважав 
найважливішою характеристикою соціальної дії [2, c 323]. М. Вебер розширив 
ідею про розподіл праці й активності Е. Дюркгейма, доповнивши її тим, що при 
даному розподілі формуються не лише соціальні відносини, а й певний 
соціальний порядок.  

 Внесок німецького вченого у розвиток наукових уявлень щодо природи 
людської активності також полягає у тому, що він на основі зіставлення 
світових релігій виділив три найзагальніші способи ставлення людини до світу, 
які визначають вектор соціальної діяльності людей та міру їх активності. 
Перший з них відповідає конфуціанському і даосистському релігійно-
філософським вченням, який отримав поширення в Китаї. Другий – 
індуїстському та буддистському вченню, що поширився в Індії. Третій – 
іудаїстському і християнському поглядам, що виник на Близькому Сході і 
поширився в Європі, а пізніше і на Американському континенті. Відповідно 
кожен спосіб ставлення до світу М. Вебер позначив ключовими формулами, що 
відбили діяльнісну активність людини: 1) пристосування до світу, 2) втеча від 
світу; 3) оволодіння світом. 
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Отже, на основі ідей М. Вебера можна сказати про те, що індивідуальна 
активність є складовою соціальної діяльності людини, яка формує суспільні 
відносини та соціальний порядок, а також впливає на становлення людського 
світогляду, який детермінує ступінь активності індивіда.  

Дж. Мід, як один із основоположників інтерпретативної теоретичної 
соціології, вносить вагомий внесок у розуміння поняття «індивідуальної 
активності», він виділяє в системі «Я» дві підсистеми: «I» і «Ме». «Ме» – це 
властива даному індивіду сукупність установок «інших», цінностей і норм 
співтовариства; це те, як індивіди бачать себе очима інших індивідів і як вони 
засвоюють ці узагальнені уявлення про себе. «I», навпаки, має автономний, 
самоцінний характер, означає подання, індивідом самого себе, так би мовити, 
«само представлення» і виступає як його самість. Воно є джерелом спонтанної, 
непередбачуваної поведінки, відображає специфіку реакцій індивіда на 
соціальні стимули. «I» тотожний соціальному процесу, як би «зливається» з 
ним [3]. По суті справи, Мід прагнув до ототожнення «I» не тільки із соціальним 
процесом, але і з автономністю і свободою людини, її можливостями і 
перспективами вибирати соціальні ролі.  

Тобто, Дж. Мід, як і Е. Дюркгейм, визнає подвійну природу структури 
особистості, пов'язану, з одного боку, з характеристикою самості особистості 
(внутрішнього стрижня, не пов'язаного із чиїмись думками та оцінками), з 
іншого – виявленням і сприйняттям уявлень про себе з боку інших людей. Вже 
в такому трактуванні особистості закладено розуміння джерел соціальної 
взаємодії, зосереджених в її природі і структурі. 

Розглядаючи вчинки людини як соціальну поведінку, засновану на 
комунікації, в якій вона реагує не тільки на дії, але й на наміри інших людей, 
Мід виділив два типи дій: значущі й незначущі. Для усвідомлення мотивів дії 
людини слід уявити себе в її ролі. Значущі події набувають символічного 
значення, коли поняття, дія чи предмет символізують або виражають зміст 
іншого поняття, дії або предмета. А взаємодія між людьми є безперервним 
діалогом, у процесі якого вони спостерігають, осмислюють наміри один одного 
та реагують на них. Тобто, дії, які чиняться з урахуванням активної або 
потенційної реакції на інших людей, представляють собою соціальні дії. Дж. 
Мід відзначав, що ключовий момент успішної соціальної дії – це адекватне 
"уявлення собі іншого", ідентифікація партнера, до якого звернута наша дія і 
яка повинна справдити наші очікування. 

В цілому ряді соціальних взаємодій комунікація їх учасників можлива і 
досяжна саме тому, що вони поділяють загальну перспективу і беруть на себе 
виконання ролі "узагальненого іншого". У цьому понятті відображається і 
узагальнюється думка групи (конкретного соціального середовища) щодо 
загального об'єкта взаємодії. «Саме у формі узагальненого іншого, - пише Мід, 
- соціальний процес впливає на поведінку залучених до нього і підтримуючих 
його індивідів, тобто спільнота здійснює контроль над велінням своїх 
індивідуальних членів, бо, як раз в цій формі соціальний процес (спільнота) 
проникає в якості визначального фактора в мислення індивіда»[3]. 

При цьому не можна не відзначити ту обставину, що, розглядаючи 
"узагальненого іншого" як соціальне середовище учасника взаємодії, вчений 
виділяє спеціально поняття "значущого іншого" як домінанту "узагальненого 
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іншого". Це поняття зіграло важливу роль в соціології, стимулювавши надалі 
розробку проблеми референтної групи як реальної чи уявної соціальної групи, 
яка виступає для індивіда як еталон, з яким він зіставляє своє соціальне 
становище, поведінку та установки. 

Отже, відправна точка теоретичної концепції Міда – пріоритет соціального 
над індивідуальним. Соціальна дія на відміну від звичайної дії обов'язково 
включає як мінімум двох людей. В теорії Дж. Міда значне місце відводиться 
активності особистості, її здатності до сприйняття іншого. Так, він розробив 
концепцію «узагальненого іншого». Дане поняття виражає загальні цінності і 
стандарти поведінки, які формують у кожного члена групи індивідуальний Я-
образ. З цієї точки зору особистість в процесі рольової взаємодії як би встає на 
місце інших індивідів і тим самим бачить себе іншою особистістю. 

Ще один вагомий внесок у інтерпретації способів та механізмів 
індивідуальної активності зробив Г. Блумер. Продовжуючи розвивати думки 
Дж. Міда, він виокремив поняття «колективної поведінки» в якій 
інтерпретується поняття «групової активності», яке протиставляється 
індивідуальній активності. За Блумером з певної точки зору практично всяка 
групова активність може мислитися як колективна поведінка. «Групова 
активність означає, що індивіди діють разом певним чином, що між ними існує 
якесь розділення праці і що в наявності певне взаємне пристосування різних 
ліній індивідуальної поведінки» [4, c. 166]. Групова активність знаходиться під 
впливом звичаю, традиції, умовностей, правил або інституційних регуляторів. 
Колективна дія, за Блумером, є фундаментальна, основна частина суспільства, 
в якій активну участь бере індивід. У цьому плані Блумер розходиться з 
Дюркгеймом, для якого колективні дії та колективні уявлення виступали чимось 
зверхнім і вищим, визначальним стосовно окремої людини. Крім того, 
колективна дія у Блумера теж розглядається як процес, у русі та змінах. 

Блумер звертає основну увагу не на статику, а на динаміку людського 
життя, постійні зміни, які в ньому відбуваються. Він відзначає, що людська 
діяльність здійснюється щодо об'єктів на основі тих значень, які індивіди їм 
надають. Іншими словами, люди діють по відношенню до речей на підставі 
смислів (meanings), якими вони володіють. Кожна людська дія 
характеризується врахуванням специфічного сенсу відповідних речей. Однак 
смисли не притаманні речам самі по собі і не є чимось індивідуальним. Вони 
виникають в процесі взаємодії і вписуються в неї, тому за своєю природою 
смисли є соціальним феноменом. Але разом з тим ці смисли задаються і 
перетворюються завдяки процесу їх інтерпретації людьми. Отже, однією з 
головних задач соціології є дослідження способів практичного здійснення 
людьми інтерпретації сенсу об'єктів в рамках їх повсякденного соціального 
життя. 

Отже, розглянувши ідеї Г. Блумера, можна зробити висновок, що 
індивідуальна активність може бути обумовлена колективною поведінкою – 
груповою діяльністю людей, в основі якої існує розділення праці та 
пристосування різних ліній індивідуальної поведінки. Індивідуальна активність у 
колективній діяльності відіграє важливу суспільну значущу роль, і формує у 
індивіда відчуття соціальної затребуваності.  
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Важливо підкреслити, що якщо Дж. Мід приділяє головну увагу вченню та 
освоєнню ролей у процесах міжособистісної взаємодії, то Р. Лінтон описує, 
перш за все, соціокультурну природу рольової поведінки і взаємодії людей. 
Статус (або позиція) розуміється ним як структурна одиниця, яка визначає 
місце індивіда в соціальній структурі та характеризується певною сукупністю 
прав і обов'язків. Роль визначається як «динамічний аспект статусу». Вона 
приводить в дію статус особистості. Дане розуміння статусу і ролі визнано 
класичним. 

Активність індивідів, спрямована на реалізацію функцій, – це і є соціальна 
роль. Вона є основою формування відповідних очікувань з боку інших. У 
структурно-функціональній теоретичній орієнтації роль трактується як складне 
діяння. Складне, тому що, по-перше, активність індивіда спрямована на 
досягнення певної мети, тобто має цільову орієнтацію. По-друге, роль 
пропонує засоби для адекватної реакції на ситуацію, що складається, тобто 
виконує адаптивну функцію. По-третє, роль інтегрує зусилля принаймні двох 
індивідів у єдине ціле, сприяючи встановленню порядку. По-четверте, роль 
виконується в межах інституціоналізованої системи цінностей, контролюється 
та спрямовується нею. Статус, згідно аргументації Р.Лінтона, – це те місце, яке 
індивід посідає в даній системі. Розрізняють природжений, або наслідуваний 
соціальний статус, і досягнутий, пов'язаний з активністю суб'єкта для його 
набуття; а також особистий, визначає становище суб'єкта в системі 
міжособистісних відносин (особливо в малій групі) в залежності від визнання 
його особистісних якостей. А поняття роль використовується Лінтоном для 
опису всієї суми культурних зразків поведінки, пов'язаних з певним статусом. 
На думку Лінтона, таким чином, роль включає установки, цінності та поведінку, 
приписувані суспільством для кожного з усіх людей, що мають певний статус. У 
зв'язку з тим, що роль представляє собою зовнішню поведінку, вона є 
динамічним аспектом статусу, тим, що індивід повинен зробити, для того щоб 
виправдати займаний статус. 

Отже, розглянувши теорію Р. Лінтона, можна зробити висновок, що: 
індивідуальна активність індивіда обумовлюються його роллю та статусом. 
Статус – можна охарактеризувати – індикатором індивідуальної активності 
індивіда. Прослідкувавши за досягненнями індивіда (за досягнутим статусом) – 
можна визначити наскільки він індивідуально активний та зробити висновки про 
його особистісне зростання. Розглянувши особистісні якості індивіда – можна 
передбачити якою буде його індивідуальна активність, а також визначити його 
статус. Дана практика притаманна у процесі співбесіди прийняття на роботу, 
тощо. Роль, виступаючи динамічним аспектом статусу, теж обумовлює 
індивідуальну активність індивіда, адже формує його діяльність – направлену 
на реалізацію набутого статусу, або статусу, що досягається.  

Висновки: 1. Здійснене в статті дослідження концептуальної 
інтерпретації способів та механізмів індивідуальної активності соціологічних 
теорій кінця ХІХ ст. початку ХХ ст. дає підстави для формулювання наступного 
узагальнюючого положення: незважаючи на те, що в межах досліджуваних 
теорій не існує формулювання концепту «індивідуальної активності», на основі 
обґрунтування основних пізнавальних стратегій соціологічної концептуалізації 
даного концепту, можна зробити висновок про те, що концепт «індивідуальна 



 49 

активність» обґрунтовується фундаментальним соціологічними категоріями: 
соціальна діяльність, соціальна взаємодія, соціальна поведінка, соціальна 
активність, соціальний статус та роль. 2. Концепт «індивідуальна активність» є 
абстракцією високого рівня узагальнення, яка ще достеменно не отримала 
певної концептуалізації в соціологічних теоріях, але є дотичною до 
суб’єктивістських соціологічних парадигм, структурно-функціональній теорії і 
рольовій теорії особистості. 3. Концепт «індивідуальна активність» 
обґрунтовується теоретичним конструктом – «активність», який 
інтерпретується через дві форми: соціальна якість та поведінка. 4. Проведений 
аналіз сутнісних ознак понять: «активність», «соціальна якість», «соціальна 
поведінка», «соціальна активність», «групова активність», «соціальний статус» 
та «соціальна роль» слугує підставою для виходу на більш високий рівень 
концептуалізації поняття «індивідуальної активності». «Індивідуальна 
активність» – це соціальна якість особистості, втілена в здатності виробляти 
соціально значимі дії, які направленні на покращення життєдіяльності 
суб’єкта/колективу та обґрунтовується його біологічною і соціальною сутністю; 
вона є складовою соціальної діяльності людини, яка формує суспільні 
відносини та соціальний порядок; обумовлюється колективною поведінкою – 
груповою діяльністю; детермінується поняттями «соціальний статус» та 
«соціальна роль».  
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Марушкевич Б.М.  
Державна служба молоді та спорту України, магістр соціології, головний спеціаліст 

СОЦІОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО РУХУ Й МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
У статті висвітлені окремі аспекти соціологічної рефлексії щодо становлення та 

функціонування молодіжного руху й молодіжних громадських організацій в Україні в умовах 
трансформації суспільства, акцентована увага на значенні цих процесів для провадження 
здійснюваної в інтересах суспільства державної молодіжної політики. 

Ключові слова: соціологічна рефлексія, молодіжний рух, молодіжні громадські 
організації, державна молодіжна політика. 

В статье освещены отдельные аспекты социологической рефлексии относительно 
становлення и функционирования молодёжного движения и молодёжных общественных 
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организаций в Украине в условиях трансформации общества, акцентировано внимание на 
значении этих процессов для осуществления в интересах общества государственной 
молодёжной политики.  

Ключевые слова: социологическая рефлексия, молодёжное движение, молодёжные 
общественные организации, государственная молодёжная политика. 

In this article some aspects the Ukrainian sociological reflection towards formation and function of 
youth movement and public organizations for conditions of transforming the society have been 
highlighted; the attention is being accented on meaning of these processes for introduction the realizable 
state youth policy in the interests of society.  

Keywords: sociological reflection, youth movement, youth public organizations, state youth 
policy. 
 

Актуальність. Розвиток сучасного суспільства характеризується значними 
інтеграційними процесами. В одному випадку вони позитивно впливають на його 
стан, а в іншому – викликають суперечності між давно звичним і новим, сприяючи 
виникненню різнорідних соціальних проблем. Розглядаючи соціологічну рефлексію 
щодо становлення та функціонування молодіжного руху й молодіжних громадських 
організацій в умовах трансформації суспільства маємо зрозуміти суть того, що 
відбувається у суспільному житті взагалі і оцінювати реальний вплив на нього 
об’єднаної в окремі структури та включеної у єдиний молодіжний рух молоді. 
Соціологічна рефлексія сприяє формуванню альтернативи політичному руху. 
Виходячи з цього, в ній ми вбачаємо важливе суспільно-політичне явище, 
пов’язане з означенням найважливіших суспільних проблем життєдіяльності 
молоді різних регіонів України, окресленням меж між впливом влади та 
молодіжних громадських організацій на процеси, що протікають у державі. 

Мета даної статтії полягає у висвітленні окремих аспектів соціологічної 
рефлексії щодо становлення та функціонування молодіжного руху й молодіжних 
громадських організацій в Україні, акцентування уваги на значенні цих процесів 
для провадження в інтересах суспільства державної молодіжної політики. 

Завданнями публікації є: виявити окремі аспекти соціологічної рефлексії 
щодо становлення та функціонування молодіжного руху й молодіжних 
громадських організацій в сучасній Україні; визначити на основі оприлюдненої в 
соціологічних та інших джерелах інформації значення цих процесів для 
провадження здійснюваної в інтересах суспільства державної молодіжної політики.  

Соціологічна рефлексія щодо становлення та функціонування молодіжного 
руху й молодіжних громадських організацій у сучасній Україні пов’язана з 
прагненням фахівців до аналізу, узагальнення та оцінки їх соціальної значущості. 
Вона помітно виявляється в осмисленні взаємодії між державою і недержавними 
структурами. У цьому руслі вважаємо за необхідне відзначити, що в нинішніх 
умовах існування України молодіжний рух набув значного поширення і 
розглядається вченими як « … похідна політичної і соціальної активності молоді, 
яку вона проявляє і реалізує значною мірою через організовані громадські, 
суспільно-політичні та інші структури» [2, с.127]. Він сприяє соціалізації молодої 
людини, набуттю нею досвіду самореалізації. Молодіжний рух розглядається як 
середовище, в якому забезпечується формування певних молодіжних культур, які 
модифікуються і впливають на загальну культуру життя суспільства. Враховуючи 
те, що він є непростим соціальним явищем і представлений організованою у 
громадські об’єднання молоддю та іншими, взаємодоповнюючими структурами, 
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передбачається можливість обстоювання його членами інтересів пересічних 
громадян різних регіонів України, підтримування стабільності у державі.  

Відомо, що у «… 2001 р. Указом Президента України були визначені 
основні засади державної регіональної політики на довготривалий період. Цим 
закладено підґрунтя для якісних змін у формуванні ефективної державної 
регіональної політики, головна мета якої – створення умов для динамічного, 
збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення рівня 
життя населення, демократизації суспільного життя» [6, с.217]. Отож, державна 
молодіжна політика вимагає врахування специфіки окремих регіонів та їх 
особливостей, включаючи природно-географічні й історично-складені умови, 
культурно-етнічні традиції, структуру народного господарства та пріоритетні 
напрями його розвитку, фінансово-економічне становище краю, зважаючи при 
цьому на регіональний та адміністративно-територіальний поділ України, 
демографічну ситуацію, оскільки від цього залежить якість її реалізації. В 
офіційних джерелах знаходимо підтвердження: «Результати соціологічних 
досліджень свідчать, що загалом виміри ідентичності українських громадян 
мають виразний регіональний характер, який фактично відтворюється на рівні 
молодих поколінь, що створює реальні ризики закріплення матеріальних 
відмінностей і взаємного відчуження регіонів країни» [9, с. 135]. Молоді люди, 
які проживають у різних регіонах, мають суттєві відмінності в соціалізації, 
освітньому рівні, інтересі до політичного життя, ідеологічних уподобаннях. Це 
викликане довготривалим періодом входження регіонів України до сфер впливу 
інших держав, що й досі залишається помітним через специфіку поведінки 
регіональних груп її населення. 

За даними соціологічних досліджень « … в молодіжному середовищі існує 
досить високий рівень взаємної відчуженості жителів різних регіонів країни, 
переважання локальної та регіональної ідентичності над ототожненням себе з 
Україною в цілому» [1, с.307]. Це спонукає до врахування певних ризиків у 
сприйнятті молоддю тих чи інших політичних подій, соціальних реформ, різних 
заходів.  

Останнім часом спостерігається те, що саме « … в молодіжному середовищі, 
передовсім у його організованій частині – молодіжних громадських організаціях, 
об'єднаннях – органи державної влади черпають додаткові ресурси для 
формування і провадження регіональної державної молодіжної політики, 
здійснення конкретних заходів, спрямованих на подальший розвиток регіону»[6, 
с.211]. Задля досягнення поставлених цілей вони мають пом’якшувати 
суперечності, які виникають у регіонах серед організованої молоді і при цьому 
проявляти особливу «гнучкість».  

На сьогодні не може залишитись поза увагою інформація щодо впливу на 
функціонування молодіжного руху та молодіжних громадських організацій 
чисельності молоді в тому чи іншому регіоні, адже існують значні відмінності в 
кількості народжуваних дітей в різні роки і на різних територіях України, й частіше 
всього вони полягають у зменшенні їх числа. Наприклад, до існуючої проблеми 
щодо кількісного складу молодіжних структур на початку третього тисячоліття 
призвела низька кількість новонароджених у 90-их роках попереднього століття. 
Найвищі рівні народжуваності характерні для більш аграрних західних областей 
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(Рівненської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської), а найнижчі – для 
індустріальних східних (Харківської, Дніпропетровської, Луганської) [3].  

На спосіб життя молоді та її об’єднань впливають і міграційні процеси. 
Визначальним у формуванні регіональної специфіки вікових відмінностей 
міграційного приросту є освітній чинник, зокрема як для м. Києва, так і для 
Львівської, Одеської, Харківської, декотрих інших областей, куди молоді люди 
прибувають здебільшого в освітніх цілях [6, с.213.]. Міграційні процеси впливають 
на перерозподіл за регіонами молодих людей, оскільки саме вони мають найвищу 
схильність до зміни місця проживання. Зростання чисельності молоді віком від 14 
до 28 років розпочалось у 1993 р., і було наслідком «демографічних хвиль». 
Продуктивні в економічному та демографічному відношенні молоді люди були 
активними в міграційних процесах, які умовно поділені на такі типи: учбова 
міграція, шлюбна, сімейна, трудова. В офіційних джерелах зазначено про 
тенденцію до зменшення міжрегіональних відмінностей міграційної ситуації і 
звернено увагу на становище у місті Києві, де помічене « … перевищення 
інтенсивності припливу вікової групи 1528 років над масштабами відпливу» [3, с. 
21]. Також зазначено, що через обмежені можливості працевлаштування молоді 
внаслідок вузької галузевої структури економіки втрачав Донбас, а перенасичені 
робочою силою особливо у 19901993 роки були Автономна Республіка Крим та 
територіально ближчі до Києва області [3]. 

Вплив на становлення та функціонування молодіжних громадських 
організацій в Україні мала тенденція переважання припливу міських жителів у 
села з 1996 року, хоча « … сальдо міграцій віком вікової групи 1528 років у 
сільській місцевості залишився від’ємним. Зокрема, серед юнаків віком 1521 років 
та 1518-річних дівчат і нині зберігається різке перевищення кількості вибулих над 
кількістю прибулих» [3, с. 21]. Відомо, що багато молодих людей від’їжджали із 
сільської місцевості до великих міст для здобуття вищої та середньої спеціальної 
освіти, набуття професійного досвіду, а потім поверталися назад.  

Станом на 2005 рік « … чисельність молодого населення, що брала участь у 
внутрішній (міжрегіональній та внутрішньо регіональній) міграції перевищувала 
кількість аналогічних осіб, що виїжджали за межі України ( аж до старого 
(далекого), так і до нового (близького) зарубіжжя та прибувають звідти у 30 разів» 
[8, с. 49]. При цьому, про існуючу на той час ситуацію вказано: «найактивніше 
прибуває молодь до столиці України (44, 31%)», а вибуття «спостерігаємо у 
молодих жителів Черкаської області (43, 66%)», найменш поміченими у процесах 
міграції є представники молодого покоління у Закарпатській області «коефіцієнти 
прибуття і вибуття тут відповідно дорівнюють 14, 13% та 17, 29%» [8, с. 52]. У таких 
регіонах України як АР Крим, м. Севастополь, Кіровоградська, Херсонська, 
Хмельницька, Житомирська області різниця між прибулими і вибулими молодими 
людьми була досить суттєвою. Незначні розбіжності у кількості прибулих та 
вибулих спостерігалися у південно-східному (АР Крим, Донецька та 
Дніпропетровська області) і західному регіонах (Чернівецька, Львівська області) [8, 
с. 53]. Виходячи з представленої в офіційних джерелах інформації, вказані 
результати за кілька попередніх років « … свідчать про позитивні тенденції – 
поступово зменшується різниця між вибулою та прибулою молоддю до України в 
усіх потоках міграції» [8, с. 55]. 
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Враховуючи результати соціологічного моніторингу, проведеного Інститутом 
соціології НАН України « … у 2006 році 15, 8 % домогосподарств України мали у 
своєму складі зовнішніх трудових мігрантів (одного або декількох), тоді як у 2002 
році подібний показник був на 5, 6 % меншим і складав 10, 2 % » [8, с. 92]. 

Соціологічна рефлексія щодо становлення та функціонування молодіжного 
руху й молодіжних громадських організацій виявляється й в інформації про 
освітній рівень української молоді, який засвідчений результатами 
Всеукраїнського перепису населення 2001 року, даними статистики та 
результатами соціологічних досліджень. При порівнянні результатів перепису 
населення 1989 року з подібним у 2001 році встановлено: « … показник повної 
вищої освіти у розрахунку на 1000 осіб населення зріс із 95 до 129, повної 
загальної середньої освіти - з 285 до 349» [8, с. 57]. У порівняльному аспекті можна 
вказати такі офіційні дані: «Станом на 1 вересня 2005 року в Україні 
нараховувалося 57, 5 студентів на 1000 населення», а відповідно « … у США цей 
показник дорівнює 56, у Великобританії – 35, Франції – 34, Німеччині – 28» [8, с. 
57]. Вони свідчать про високу зацікавленість молодих громадян України до 
здобуття освіти і реалізації набутих знань, умінь і навичок на існуючому ринку 
праці.  

Результати соціологічного моніторингу, проведеного Інститутом соціології 
НАН України у 2006 році, вказують на освітні рівні мігруючої молоді, а саме: «серед 
української молоді, яка має досвід зовнішньої трудової міграції, більша частина 
осіб (58, 6%) мають середню освіту»; подібного досвіду набули молоді люди з 
вищою освітою в кількості, представленій у відсотках таким чином - 24, 4%, що 
свідчить про факт їх успішнішого працевлаштування саме « … на національному 
ринку праці» [8, с. 93]. За даними соціологічного дослідження, проведеного 
Українським центром економічних політичних досліджень ім. О. Разумкова у квітні-
травні 2006 року серед молоді віком 18-28 років « … лише 4% опитаних 
засвідчили, що мають початкову чи середню спеціальну освіту (включно з 
професійною на базі неповної середньої освіти); у групі віком 29-35 років - майже 
3%»; середню ж і спеціальну освіту « … мають майже 60% молодих людей віком 
18-28 років і майже 68% - віком 29-35 років»; вищу і неповну вищу освіту мають « 
… майже 36 і 29% , відповідно 0, 5 % опитаних вікової групи 18-28 років і 0, 9 групи 
29-35 років наявність у них наукового ступеня» [8, с. 58-59]. Дослідження також 
показало, що існує різниця між « … рівнями освіти міської молоді та молодих 
людей, які проживають у сільській місцевості» [8, с.59].  

Розглядаючи вище зазначену проблему з врахуванням міграційного стану та 
освітнього рівня молоді, не можемо залишити поза увагою регіональні відмінності 
духовно-культурного, психологічного характеру. Сучасні вчені відзначають, що нині 
Україна « … характеризується досить виразними, а іноді і драматичними 
регіональними відмінностями, визначеними різною історичною долею регіонів 
держави, довгим шляхом формування сучасної етнічної території» [7, с.240-241]. 
Зважаючи на те, що регіони нашої держави мають ряд відмінностей, 
перерахованих нами вище, спостерігаються подібні всіх них підходи впровадження 
державної молодіжної політики, які базуються на спільних функціях, формах, 
напрямах, методах її забезпечення з врахуванням традицій кожного краю.  
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Функції щодо узгодження державної молодіжної політики з регіональною 
полягають у втіленні однакового для всіх регіонів механізму стосовно прийняття на 
рівні держави законодавчих та нормативних актів;  
створенні у структурі органів державної влади вертикалі для забезпечення на всіх 
рівнях відповідальності за поширення державної молодіжної політики; розширенні 
молодіжної інфраструктури у вигляді загальнодержавних та регіональних закладів і 
установ з філіями; сприянні розвитку міжнародних, всеукраїнських, місцевих 
молодіжних громадських організацій та об'єднань; створенні механізму 
фінансування регіональної державної молодіжної політики тощо [6]. 

Основні форми провадження державної молодіжної політики в регіонах 
України є подібними: фестивалі, конкурси, вікторини, олімпіади, наставництво, 
молодіжні біржі та центри праці, молодіжні бізнес-інкубатори, центри розвитку, 
служби «Телефону довіри» та ін.) і т.п.[6]. 

На визначення пріоритетних напрямів державної молодіжної політики в 
конкретному регіоні впливає демографічна ситуація в ньому, співвідношення різних 
соціальних груп та виділених на впровадження політики стосовно певної категорії 
населення ресурсів, що сприяє вибору конкретних форм і методів роботи. Існують 
диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів, тому пріоритетність 
напрямів здійснення молодіжної політики визначається тим, хто переважає у 
структурі населення: сільська чи міська молодь. Якщо взяти до уваги, що «… в 
Черкаській області одним з основних напрямів роботи виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування є робота з сільською молоддю» [6, с. 213], то, 
відповідно, там на період 2001–2005 років була прийнята програма «Сільська 
молодь», у межах якої проводилась акція «Жнива», яка базувалась на суперництві 
механізаторів під час збору урожаю, відновленні наставницького руху, оголошенні 
огляду-конкурсу молодіжних фермерських господарств, проведенні конкурсу 
молодих підприємців за номінаціями «кращий фермер», «орендатор землі», 
«виробник сільськогосподарської продукції», «краща молодіжна бригада, ланка» та 
організації пересувних консультативних пунктів і т.п. У краї готувались керівники 
структурних підрозділів для реалізації молодіжної в цілому і сімейної політики 
зокрема. Подібні форми роботи забезпечувались і в Полтавській, Вінницькій, 
Одеській та інших областях» [6, с.213].  

Відомо, що у Рівненській, Полтавській, Хмельницькій областях була 
запроваджена практика введення у сільських радах (Рівненська область, 
Сарненський район) посад спеціалістів з питань роботи з молоддю. В 
індустріальних регіонах приділяється більше уваги таким напрямам реалізації 
молодіжної політики як працевлаштування, перекваліфікація, запобігання 
негативним явищам у молодіжних колах. Шахтарському краю важливим було 
прийняття з ініціативи Луганського обласного управління у справах сім’ї та молоді 
розпорядження облдержадміністрації «Про проведення благодійної акції підтримки 
шахтарських сімей» ( серпень 1999 р.) [6].  

Великого значення у формуванні і провадженні регіональної державної 
молодіжної політики набули регіональні, етнічні, культурні, політичні традиції, 
серед яких окреме місце посідають релігійні, оскільки останні здійснюють 
неабиякий вплив на молодь. Це вимагає співпраці органів державної влади з 
релігійними організаціями щодо вирішення конкретних молодіжних проблем та 
спонукає до створення молоддю більшої кількості релігійно зорієнтованих 
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молодіжних громадських організацій і забезпеченні їх участі у здійсненні державної 
молодіжної політики на місцях. Для прикладу, наголосимо на співпраці управління 
у справах сім'ї та молоді Львівської обласної держадміністрації з Патріаршою 
молодіжною комісією Української греко-католицької церкви та молодіжними 
структурами інших традиційних церков, яка призвела до забезпечення таких форм 
організації спільних заходів як «круглий стіл», весняна толока до Великодніх свят, 
акція «Великдень для всіх», вуличні вистави «Святе і грішне» до Дня молоді тощо 
[6]. Політичні традиції та електоральні настрої серед молоді, які існують у 
різних регіонах, суттєво впливають на провадження державної молодіжної політики 
на місцях. Відомо, що у Донецькій області майже чверть загальної кількості 
політизованих молодіжних організацій дотримуються загальнодемократичного та 
соціал-комуністичного спрямувань, а національно-демократичні й націонал-
радикальні молодіжні формування у ній слабо розвинуті. У молодіжному русі АР 
Крим переважають лівоцентристські орієнтації. В східних регіонах України 
проглядається тенденція прихильності молоді до центристських і 
правоцентристських ідей. Молодіжним організаціям західних регіонів України 
властиво орієнтуватись на національно-демократичну ідею ( на Львівщині 
традиційно переважають правоцентристські настрої). У ряді регіонів 
спостерігається дотримання усталених з радянських часів традицій роботи з 
молоддю (в АР Крим у цій справі присутній акцент на реалізацію програми 
«Розвитку прикладних і технічних видів спорту»; в Севастополі особливо помітним 
напрямом виховної роботи залишається військово-патріотичне виховання молоді 
та підтримка військовослужбовців) [6].  

Помітними є й інші чинники визначення пріоритетів державної молодіжної 
політики на регіональному рівні. Зазначимо, що для молоді таких областей як 
Житомирська, Київська, Чернігівська є характерною робота в напрямі боротьби зі 
впливами та наслідками Чорнобильської катастрофи; в АР Крим важливим 
залишається врахування запитів і очікувань молоді ряду національностей, що 
повернулася з місць сталінських депортацій [6]. Крім відмінностей у напрямах 
провадження державної молодіжної політики в різних регіонах країни існує різниця 
у застосуванні окремих методів та форм її забезпечення. Зважаючи на це, 
необхідно звертати увагу на географічне положення кожного краю. У прикордонних 
областях України поширеними є такі методи роботи з молоддю як молодіжний 
обмін та обмін досвідом і співпраця у вирішенні молодіжних проблем з 
представниками таких областей інших країн (Луганська область у січні-серпні 1999 
р. уклала угоди з Бєлгородською, Воронезькою та Ростовською областями Росії 
стосовно проведення молодіжних спортивних, культурних, інформаційних обмінів, 
спільних заходів, обміну досвідом роботи) [6]. У деяких областях провадження 
державної молодіжної політики досягається методом використання потенціалу 
розвиненого й організованого молодіжного руху. На початку становлення 
державної молодіжної політики це було характерним для західних областей: 
Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, а з часом поширилось і на інші 
регіони. Зокрема в Одеській області запроваджено таку форму забезпечення 
підготовки кадрів для молодіжних громадських організацій як стажування їх лідерів 
на посадах радників керівників структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації). Як бачимо, у ряді областей України державна молодіжна політика 
провадиться за активної участі молодіжних громадських організацій. Проте 
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спостерігаються й інше. Наприклад, на окремих територіях АР Крим, Донецької 
області створюються неприбуткові (такі, що фінансуються з місцевих бюджетів) 
державно-громадські молодіжні структури. Саме вони й забезпечують молодіжну 
політику за конкретними напрямами [6].  

У руслі аналізу стану соціологічної рефлексії щодо становлення та 
функціонування молодіжних рухів та молодіжних громадських організацій цікавим є 
факт підтримки незалежності України молоддю різних регіонів: в північно-західних 
регіонах її виявили 75% молодих людей; в південно-східних – 46%; а об’єднання 
України з Росією підтримують відповідно 20 і 48% молоді; демократичний розвиток 
країни підтримують – відповідно 79 і 68%. Рівень підтримки ринкової економіки 
молоддю цих регіонів істотно не відрізняється: відповідно 78 і 75%. [5, с.145].  

Зважаючи на те, що « … суспільство неможливе без існування розгалуженої 
мережі громадських організацій, які здатні активно впливати на формування і 
реалізацію державної політики», погоджуємось з тезою про їх універсальне 
посередництво « … між громадянами і державою» [4, с.209]. Враховуючи 
соціологічну рефлексію щодо функціонування та розвитку молодіжного руху й 
молодіжних громадських організацій в Україні необхідно вказати на різні масштаби 
цих процесів у регіонах. Існує така статистика: в 1999 р. у Дніпропетровській 
області діяло 69 громадських молодіжних і дитячих об’єднань, у Львівській – 67, у 
Донецькій 64, у Рівненській – 61. У той же час в Херсонській області – 10, 
Чернігівській – 4. У порівняльному аспекті можна з акцентувати увагу на таких 
фактах: у 1999 р. в Чернігівській області діяло 24 регіональних організації, а на 
кінець 2001 р. – уже 89 молодіжних і 61 дитяча громадська організація; у Вінницькій 
області створено 22 обласні молодіжні і дитячі організації, а в сусідніх з нею 
Житомирській – 56, Кіровоградській – 57[4]. Регіони відрізняються не лише 
масштабами охоплення дітей та молоді громадськими структурами, але й тим, що 
у кожному з них функціонують організації різні за напрямами діяльності, 
ідеологічним спрямуванням. Наприклад: « … у 1998 р. в Миколаївській області 
серед 19 зареєстрованих обласних молодіжних та дитячих організацій тільки дві 
займалися питаннями виховання на традиціях народу і лише одна організація у 
деяких напрямах будувала свою роботу на співпраці з церквою, у Житомирській 
області з 26 обласних організацій таких усього по одній, а в Тернопільській, де за 
статусом обласних зареєстровано 28 об’єднань, діяло 7 виховних і 5 релігійних 
організацій» [10, с. 162].  

Зважаючи на факт щорічного зростання кількості громадських молодіжних та 
дитячих об’єднань відзначаємо те, що вони не вирізнялись значною чисельністю. 
Результати соціологічних досліджень, проведених державними структурами, 
визначали кількість членів молодіжних громадських організацій. За даними 
моніторингового опитування громадської думки населення України, які проводились 
з 1992 р. Українським науково-дослідним інститутом проблем молоді, згодом – 
Українським інститутом соціальних досліджень та Державним інститутом проблем 
сім’ї та молоді «… у травні 1993 р. 3,5% молодих людей заявили, що вони є 
членами громадських молодіжних організацій, у червні 1994 р. – 1,4%, у жовтні 1995 
р. – 5,3%, у вересні 1999 р. – 3%, у травні 2000 р. – 2%, у червні 2002 р. – знову 2%. 
У травні 2000 р. та в червні 2002 р. ще по 2% молодих людей відповіли, що вони 
іноді відвідують окремі заходи, які проводяться молодіжними організаціями. Таким 
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чином можна стверджувати, що в країні членами організованого молодіжного руху є 
2–3% молоді» [10, с. 163]. Якщо брати до уваги кількісний склад, то станом на 2000 
рік за свідченнями керівних органів самих молодіжних та дитячих об’єднань 
найбільш чисельною була Спілка піонерських організацій України, яка об’єднувала 
понад 700 тисяч осіб, хоча її склад був не молодіжним, а дитячим. Ще однією 
чисельною молодіжною громадською структурою була Асоціація профспілкових 
організацій студентів України, яка мала в своїх рядах близько 800 тис. фіксованих 
членів. Інші організації нараховували меншу кількість молоді, але були необхідними 
в конкретних регіонах нашої держави. Зокрема офіційні результати досліджень 
вказували на таку чисельність: «Молодіжна морська ліга України об’єднує майже 60 
тис. осіб, Українська соціал-демократична молодь – понад 45 тис. юнаків і дівчат, 
близько десяти організацій мають у своїх рядах 10–15 тис. членів, а всі інші – лише 
по 2–3 тис.» [10, с.163].  

За даними Держкомстату України та Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту «Серед загальної чисельності громадських організацій, які 
створені і діють в Україні, молодіжні організації становлять 5%» [ 4, с.210]. З цих 
джерел відомо, що « … наприкінці 1996 року було легалізовано 1047 міжнародних 
та всеукраїнських об’єднань громадян, з них 47 політичних партій і 1006 
громадських організацій, наприкінці 2000 року - 1376 об’єднань, з них 109 партій і 
1267 громадських організацій, то на початку 2006 року – 2384 об’єднання (це більше 
у 2, 3 рази ніж у 1996 році і в 1, 7 рази – проти 2000 року), з них 125 партій і 2259 
громадських організацій. Загальна ж кількість об’єднань громадян, включаючи 
осередки всіх рівнів, нині становлять понад 150 тисяч» [4, с.210]. При цьому, 
неоднаковим є чисельне поширення громадських молодіжних і дитячих об’єднань 
по регіонах нашої держави. За даними Держкомстату України станом на 1. 01. 2006 
року у Донецькій області « … діяло 725 дитячих та молодіжних організацій, у 
Дніпропетровській області - 445, у м. Києві – 412, у Львівській області – 409, у 
Харківській області – 405, то в Хмельницькій області – 153, у Тернопільській області 
– 145, у Чернівецькій області - 122» [4, с.215].  

Соціологічна рефлексія щодо становлення та функціонування молодіжного 
руху і молодіжних громадських організацій в Україні в умовах трансформації 
суспільства доводить схильність молоді з регіонів до різних за ідеологією 
політичних течій і партій. На Північному Заході серед молоді домінують 
національно-демократичні орієнтації, на Південному Сході існує «дисонанс» між 
ідеологічними орієнтаціями молоді та старших поколінь: « … «екологічні» ідеологічні 
орієнтації молоді південно-східних регіонів є певним компромісом між домінуючими 
тут комуністичними орієнтаціями і домінуючою серед молоді Східної Європи 
тенденцією заперечення комуністичних ідей. Тобто ідеологія «зелених» 
сприймається молоддю цих регіонів найбільш «м’якою» формою «не комуністичної» 
ідеології, що і зумовлює її високу популярність» [5, с.145]. Молодь південно-східних 
регіонів має схильність і до ліберальної ідеології. Напрями діяльності молодіжних 
громадських організацій в регіонах теж різняться: політичні громадські організації 
молоді присутні в усіх регіонах, проте « … найбільше їх у Південному та Східному 
регіонах країни: у Кіровоградській області вони становлять 24% від загальної 
кількості всіх молодіжних та дитячих організацій області, у Дніпропетровській – 22%, 
у Херсонській – 21%, у Луганській – 18%. Громадських організацій патріотичного 
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напряму найбільше в Західному регіоні: серед всіх дитячих і молодіжних об’єднань у 
Рівненській області їх 14%, у Львівській – 13%, у Тернопільській – 9%, у 
Хмельницькій – 6%» [4, с.220].  

Серед молоді значною популярністю користуються молодіжні громадські 
організації спортивно-оздоровчого напряму діяльності. У чисельному вимірі їх у 
Донецькій області – 28, Хмельницькій – 21, м. Києві – 21, в Херсонській, 
Чернігівській, Тернопільській, Сумській, Львівській, Луганській, Закарпатській, 
Житомирській, Дніпропетровських областях – по 13-15 [4, с.220]. 

Аналізуючи заявлену нами проблему звертаємо увагу на те, що факти 
соціологічної рефлексії щодо становлення та функціонування молодіжного руху й 
молодіжних громадських організацій на сьогодні знаходять висвітлення в 
періодичних виданнях, серед яких журнали недержавних організацій: «Громадські 
ініціативи» (Львів), «Обличчям до обличчя», «Сприяння» (Донецьк); спеціальні й 
спеціалізовані часописи «мозкових центрів» - «Національна безпека і оборона» 
(Український Центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова, Київ), 
«Схід» (Український культурологічний центр, Донецьк), «Економічний часопис» 
(Інститут трансформації суспільства, м. Київ), «Універсум» (Товариство 
«Універсум», Львів). У них відображаються факти життєдіяльності організованої 
української молоді для інформування всього суспільства в цілому про її участь у 
суспільно-політичному житті держави.  

Висновки. Вивчаючи та аналізуючи окремі аспекти соціологічної рефлексії 
щодо становлення та функціонування молодіжного руху й молодіжних громадських 
організацій в Україні і в цьому руслі здійснюючи оцінку суспільної ролі молодіжного 
руху та молодіжних громадських організацій доходимо висновку про важливість їх 
впливу на майбутній розвиток нашого суспільства, здатність реагувати на його 
можливі виклики з огляду на глобальні геополітичні, соціальні, національно-
культурні зміни в державі. Крім того, констатуємо факт: молодіжний рух відіграє 
важливу роль у провадженні державної молодіжної політики, здійснюваної в 
інтересах суспільства; молодіжні громадські організації постійно розвиваються і є 
важливою складовою структур організації та самоорганізації суспільства, здатною 
самостійно підтримувати свою життєдіяльність, приймати нестандартні рішення, 
виступати в ролі соціального партнера держави у реалізації завдань молодіжної 
політики.  
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ДАУНШИФТІНГ: УКРАЇНСЬКИЙ ВАРІАНТ 
У статті розглядаються причини виникнення та феноменальна специфіка 

дауншифтінгу як стилю життя у сучасному суспільстві, презентуються результати 
емпіричної ідентифікації дауншифтінгу в українському суспільстві за допомогою кейс-
стаді стилежиттєвих практик дауншифтерів. 

Ключові слова: дауншифтінг, стиль життя, стилежиттєві практики, різкі 
добровільні зміни. 

В статье рассматриваются причины возникновения и феноменальная специфика 
дауншифтинга как стиля жизни в современном обществе, представляются результаты 
эмпирической идентификации дауншифтинга в украинском обществе с помощью кейс-
стади стилежизненных практик дауншифтеров. 

Ключевые слова: дауншифтинг, стиль жизни, стилежизненные практики, резкие 
добровольные изменения. 

The reasons and phenomenal specificity of downshifting as lifestyle in contemporary society 
is considered in this article. Also this article presents case-study results of empirical identification 
of the downshifters’ lifestyle practices in Ukrainian society. 

Keywords: downshifting, lifestyle, lifestyle practices, voluntary sea change. 
 
Актуальність дослідження. Перші згадки про дауншифтінг почали 

з'являтися у західних засобах масової інформації у 1990-х рр.., в цей же час 
почала зростати популярність дауншифтінгу серед населення розвинених 
країн. Дауншифтінг (англ. downshifting - перемикання автомобіля на більш 
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низьку передачу, також уповільнення або ослаблення якогось процесу) означає 
життєву позицію «життя заради себе», «відмови від чужих цілей» [1]. Ті, хто 
зараховують себе до дауншифтерів схильні відмовлятися від прагнення до 
пропагованих загальноприйнятих благ, на зразок, постійного збільшення 
матеріального добробуту, кар'єрного росту тощо, натомість орієнтуючись на 
життя заради себе і/або родини. Тобто, це різкі добровільні зміни соціального 
статусу, відмова від конвенціональних благ та престижу на користь 
індивідуального комфорту. 

Дауншифтінг - дуже новий і дуже спірний термін. Автором терміну 
вважається Джеральд Селент, керівник нью-йоркського Інституту з вивчення 
трендів (Trends Research Institute), який вперше вжив його у 1994 р. 
Дауншифтінг є характерним здебільшого для розвинутих країн Америки, 
Європи, Австралії. Проте останнім часом він почав поширюватися і на 
пострадянському просторі, зокрема і в Україні, хоча певна річ не в таких 
масштабах як на Заході. Говорити про високий ступінь розробленості даної 
проблеми не доводиться дослідження, адже навіть назва варіюється від країни 
до країни. Так, у Європі більше поширений термін «дауншифтінг» 
(downshifting), у США - «добровільна простота» (voluntary simplicity, simple 
living), а в Австралії - «різка зміна» (sea change).  

Метою даної статті є концептуалізація дауншифтінгу як альтернативних 
стилєжиттевих практик у сучасному українському суспільстві. Отже, 
дауншифтінг є стилем життя людей, які прагнуть до простоти, щоб вирватися з 
режиму «щурячих перегонів» за матеріальними благами і скоротити «стрес та 
викликаний ним психологічний дискомфорт», зазначає американський 
дослідник М.Нельсон [2, с.142]. Уповільнення темпу життя і змістовне 
проведення часу без марнотратного витрачання грошей є одними з основних 
принципів дауншифтінгу, вважає Н.Леві. Іншим принципом є прагнення 
насолоджуватись відпочинком у компанії інших людей, особливо близьких [3, 
с.177-178]. 

Австралійські дослідники К.Гамільтон та Е.Мейл, розглядають дауншифтінг 
як добровільні, довгострокові зміни у житті людини, засновані на зменшенні 
значущості доходів. На їх думку, дауншифтінг визначається через 
співвідношення «робота - життя» і може бути реалізований багатьма 
способами. Вони виділяють такі способи як: перехід на менш оплачувану 
роботу, скорочення робочих годин, звільнення з оплачуваної посади, зміна 
виду діяльності, повернення до навчання тощо [4]. 

Інший підхід, що помітно відрізняється від підходу австралійських вчених, 
пропонує А.Етціоні, він розглядає дауншифтінг як процес зміни культури 
споживання, духовну революцію, у тому числі у вигляді відмови від економічних 
благ, відходу від матеріалістичних цінностей; стиль життя, заснований на 
балансі життєвих і духовних потреб [5, с.623]. Оскільки дауншифтінг 
принципово ґрунтується на основі незадоволеності умовами і наслідками умов 
роботи, зауважує Дж.Шор [6, с.76], то найбільш поширеною формою 
дауншифтінгу є зміна роботи на таку, яка зменшує кількість доходу. Філософія 
«працювати, щоб жити» замінює домінуючу ідеологію «жити, щоб працювати». 
Дауншифтінг сприяє пошуку оптимального балансу між роботою і дозвіллям, 
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стверджує С.Джуні, і фокусуванню на життєвих цілях самореалізації і побудови 
стосунків замість всепоглинаючого прагнення до економічного успіху [7, с.69]. 

Якщо говорити про причини дауншифтінгу, то домінуючою причиною 
обрання такого стилю життя є бажання отримати більше задоволення від життя 
[8, с.190-192]. Хоча в основі незадоволеності можуть лежати різні чинники, 
проте зазвичай це незадоволеність збільшенням ролі роботи і кар'єри у житті 
людини порівняно з усіма іншими життєвими цілями, особливо порівняно зі 
стосунками з родиною і друзями. Бажання витрачати більше часу на сім'ю як 
правило виступає в якості сильного мотиву для багатьох дауншифтерів, у яких 
є діти. Поганий стан здоров'я також може бути мотиваційним фактором, що 
впливає на обрання такого стилю життя як дауншифтінг. Турбота про 
навколишнє середовище є одним з мотиваційних чинників дауншифтінгу, 
особливо в США і Західній Європі.  

Хоча перехід до дауншифтінгу має зазвичай характер індивідуального 
досвіду, дослідники виявили певні закономірності. Особи, які роблять подібний 
вибір, як правило підкреслюють, що вони не «кидають» суспільства в цілому. 
Вони тією чи іншою мірою вносять зміни у свій стиль життя, у зв’язку з тим, що 
були незадоволені деякими аспектами свого попереднього життя. Багато 
людей, які стають дауншифтерами намагаються шукати підтримки у інших 
дауншифтерів і тому приєднуються до спільнот собі подібних людей. Ці групи 
забезпечують підтримку і почуття спільності, що допомагає їм «позбавити» 
себе від споживання, зазначає А.Етціоні [5, с.631]. Такі спільноти досить давно 
існують у Західній Європі, США та Австралії, і вже поширюються і на 
пострадянському просторі, зокрема такі спільноти є у Росії. Перехід до 
дауншифтінгу зазвичай пов'язаний із труднощами. Зокрема виникають 
проблеми, які викликані скороченнями доходів, що в деяких випадках, стають 
суттєвими. Дауншифтери зазнають труднощів також у плані зміни стосунків з 
партнерами і членами родини. 

Деякі дауншифтери вирішують переїхати до сільської місцевості, інші 
просто обирають менше чи дешевше місце проживання. Подібні зміни місця 
проживання людей дозволяють значним чином скоротити витрати. Саме 
переїзд до сільської місцевості є досить поширеним способом реалізації 
дауншифтінгу для пострадянського простору та України зокрема. Представники 
дауншифтінгу такого ґатунку охоче діляться своїм досвідом в мережі Інтернет - 
створюють власні сайти, ведуть блоги, присвячені змінам у їхньому житті.  

У статті представлені результати дослідження проведеного у березні 2010 
року, емпіричним об’єктом якого виступили жителі поселення дауншифтерів у 
Переяслав-Хмельницькому районі Київської області. Дане спроба вивчення 
стилежиттєвих практик дауншифтерів була реалізована за допомогою якісних 
методів, що пов’язано зі специфікою емпіричного об’єкта дослідження – 
невеликою кількісною чисельністю такої соціокультурної групи як дауншифтери 
та доволі обмеженим доступом до представників цієї групи. Стратегією 
дослідження було обрано кейс-стаді як традиційну стратегію дослідження для 
вивчення окремої спільноти; унікального об'єкту в сукупності його 
взаємозв'язків. У якості методу дослідження було використано метод 
глибинного інтерв’ю, а саме – лейтмотивного, у якому самим лейтмотивом 
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виступила зміна респондентами їх стилю життя, тобто перехід до 
дауншифтінгу.  

Основним параметром вибірки була приналежність до соціокультурної 
групи дауншифтерів. Цю приналежність можна розглянути з двох позицій – 1) 
об’єктивної - дауншифтерами слід вважати тих, хто здійснив добровільні, 
довгострокові зміни у стилі життя, засновані на зменшенні значущості доходів 
[9]; і 2) суб’єктивної - ідентифікація себе з представниками такого стилю життя 
як дауншифтінг. Щодо соціально-демографічних параметрів дауншифтерів, то 
за результатами досліджень К. Гамільтона у Великій Британії і Австралії, це 
здебільшого люди віком 30-40 років, які мають вищу освіту і є одруженими; 
досить поширеною є ситуація, коли змінити свій стиль життя вирішує саме 
подружжя [9]. Щодо розміру вибірки, то загальна кількість проведених інтерв’ю 
склала чотири. Був застосований метод «снігової кулі», коли перший 
знайдений респондент (за умов закритості вивчаємої групи – «ключова 
фігура»), формальні параметри якого задовольнили вимоги до емпіричного 
об’єкту дослідження, порекомендував наступних респондентів, представників 
тієї ж групи дауншифтерів, що й він сам. У ході проведення інтерв’ю був 
досягнутий поріг «теоретичної насиченості», тобто кожне наступне інтерв'ю не 
давало нічого нового, а було по суті повторенням вже відомих точок зору і кола 
проблем [10].  

Інтерпретуючи дауншифтінг як сукупність стилежиттєвих практик, слід 
зазначити, що поняття стиль життя у свою чергу визначається у контексті 
соціології П.Бурдьє. Тобто стиль життя є квінтесенцією системи практик, які 
тісно пов'язані і безперервно повторюються в повсякденних проявах індивіда 
[11, с.165].  

У межах вивчення стилєжиттевих практик дауншифтерів було розкрито 
причини обрання дауншифтінгу як стилю життя, з’ясовано як дауншифтери 
оцінюють свій стиль життя та як його оцінює їх оточення та безпосередньо 
охарактеризовано стиль життя українських дауншифтерів. В основу 
характеристик стилю життя українських дауншифтерів було покладено 
показники стилю життя, які виділяє П. Бурдьє, а саме зайнятість, матеріальний 
стан, споживання, політичні погляди, релігійні погляди, здоров’я, освіта тощо. 
Отже, основні результати дослідження. 

1.Життя до переходу до дауншифтінгу. Рівень освіти дауншифтерів є 
високим, усі вони мають закінчену вищу освіту, яку здобули у вищих 
навчальних закладах м. Києва. Щодо кар’єри, то можна сказати, що 
респондентами був досягнутий високий кар’єрний рівень з відповідним 
соціальним статусом та матеріальною винагородою. Здебільшого респонденти 
оцінюють свій матеріальний стан як середній та заможний. Вони описують своє 
матеріальне становище як таке, що давало їм змогу не обмежувати себе у 
витратах. Проте також вони вказують, на те, що підтримка такого 
матеріального становища вимагала великої кількості робочих годин, і 
акцентують на відсутності часу на будь-що інше. Респонденти вказують на 
свою загальну незадоволеність життям, в основному через постійну зайнятість 
на роботі і шалений темп життя. За десятибальною шкалою (де «1» - цілком не 
задоволені своїм життям, а «10» – цілком задоволені своїм життям) вони 
оцінюють свою задоволеність життям на 2-4 бали. 
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2. Причини переходу до дауншифтінгу. Якщо говорити про передумови 
зміни стилю життя, то перш за все такою передумовою була незадоволеність 
життям та прагнення до змін. Виходом з такої ситуації незадоволеності і 
послужило рішення про зміну стилю життя, і перехід до дауншифтінгу. 
Респондентами у даному дослідження виступали сімейні пари. Характерною 
рисою було те, що у кожній с пар один з партнерів був ініціатором переходу до 
дауншифтінгу і поступово переконував іншого прийняти таке рішення, хоча 
незадоволені своїм життям були обидва у подружжі. Щодо причин, які змусили 
респондентів зважитися на зміну стилю життя і перейти до дауншифтінгу, то це 
перш за все: «прагнення проводити більше часу з родиною», «незадоволеність 
роботою та прагнення до самореалізації» та «прагнення до більш здорового 
способу життя», також є присутніми «прагнення до менш матеріалістичного 
стилю життя» та «прагнення до більш збалансованого стилю життя». 

3. «Механізм» зміни стилю життя. Загальний «механізм» виглядає 
наступним чином: прийняття рішення про переїзд  пошук варіанту для 
переїзду  підготовка і організація переїзду  переїзд. Перехід до 
дауншифтінгу відбувався поступово у декілька етапів. Як зазначає П.Тан, 
реальний процес зміни життя не може бути просто перемиканням з одного 
стилю життя на інший, це поступовий ґрунтовний процес зміни кількості 
робочого часу, доходу та споживання, такий перехід може тривати в цілому 1-5 
років [12, с.159]. Говорячи про труднощі, що супроводжують такі зміни, 
респонденти наголошують на повній усвідомленості свого рішення переїхати. 
Вони зазначають відсутність труднощів як таких, вказуючи лише на складнощі 
організаційного характеру. Однак деякі респонденти все ж таки звертають 
увагу на труднощі особистого характеру, а саме на негативну реакцію 
оточуючих на їх рішення змінити свій стиль життя.  

4. Адаптація до нового стилю життя. Адаптація до нового стилю життя 
відбувалася, за словами респондентів, досить легко. Труднощі, що виникали, 
як і у випадку з етапом переходу до нового стилю життя, носили суто 
організаційний характер. 

5. Соціальні зв’язки. Зміна стилю життя була сприйнята оточуючими 
респондентів вкрай негативно, особливо з боку близьких родичів та друзів. 
Лише невелика частина попереднього оточення змогла позитивно чи хоча б 
нейтрально поставитися до таких змін. Самі дауншифтери аргументують таке 
ставлення оточуючих тим, що українське суспільство ще не готове прийняти 
такий стиль життя. Більша частина «старих» особистих зв’язків дауншифтерів 
обірвалася внаслідок зміни ними їх попереднього стилю життя. Ініціаторами 
розриву були не самі дауншифтери, а та частина їх оточення яка не змогла 
прийняти їх стиль життя після переїзду. Однак є і винятки, родичі та друзі, з 
якими респонденти продовжують підтримувати стосунки після переїзду. Також 
респонденти зазначають, що ті стосунки, які вони продовжують підтримувати 
починають носити інший характер. Істотно змінюється на краще якість 
спілкування, змінюється його зміст і характер. А на зміну того оточення, з яким 
дауншифтери втратили зв'язок, у них з’являються нові особистісні контакти - це 
здебільшого люди, які також є реальними або потенційними дауншифтерами, 
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або просто поділяють схожі погляди. Досить часто такі знайомства виникають 
через Інтернет мережу.  

6. Соціокультурні характеристики нового стилю життя 
6.1. Зайнятість. Досить часто дауншифтери не мають роботи у місті після 

переїзду. Однак все ж таки, такі випадки не є рідкістю, як правило, це або 
разові заробітки, або робота, яка займає мінімум часу і приносить максимум 
задоволення, але здійснення її є можливим в он-лайн режимі. Щодо їх 
щоденної зайнятості, то вона полягає у веденні типового сільського 
господарства – вирощуванням городини, доглядом тварин тощо.  

6.2. Матеріальний стан. Щодо джерел прибутку, то такими є або та 
часткова зайнятість, про яку йшлося вище, або налагоджений на новому місці 
бізнес. Проте основною умовою є те, що такого роду зайнятість має приносити, 
перш за все, задоволення і не бути обтяжливою. При оцінці свого 
матеріального становища після переїзду респондентами спостерігається 
зворотна тенденція до тієї, що спостерігалася при оцінці матеріального 
становища до переїзду. Здебільшого респонденти оцінюють свій матеріальний 
стан, як досить невисокий, характеризуючи його як злиденний чи бідний за 
об’єктивними показниками. Проте вони зазначають, що є абсолютно 
задоволеними подібним станом речей, та наголошують на зміні своїх 
споживацьких потреб та структури споживання в цілому. 

6.3. Споживання. Основним пунктом у структурі споживання э продукти 
харчування. Респонденти купують ті продукти, які вони не в змозі виробити у 
межах свого господарства, наприклад, масло, цукор, сіль, крупи, чай, каву, хліб 
тощо. Одяг та взуття дауншифтери практично не купують, акцентуючи на тому, 
що за умов їх теперішнього стилю життя вони не є першою необхідністю. 
Сплачують за комунальні послуги, здебільшого за електроенергію. Щодо 
медичних послуг, то по мірі необхідності прагнуть їх отримувати у столиці, у тих 
лікарів, яких відвідували до переїзду. Також до витрат слід віднести окремі 
господарські потреби.  

6.4. Дозвілля. Респонденти зазначають, що після зміни стилю життя саме 
поняття вільного часу для них істотно трансформувалося. «Вільним» є 
практично весь їх час, який вони присвячують тій діяльності, яка приносить їм 
задоволення. Однією з типових рис є відмова від телебачення, натомість 
респонденти є активними користувачами мережі Інтернет, присвячують свій 
час перегляду фільмів, читанню книг, іграм з дітьми, спілкуванню у межах своєї 
спільноти та поза нею.  

6.5. Політичні погляди. Респонденти не виявляють жодної зацікавленості 
перебігом політичних подій як в Україні, так і в світі. Вказують, що 
відслідковують у новинах (які вони переглядають через Інтернет) лише 
найбільш глобальні світові події. У світлі того, що польовий етап дослідження 
проходив невдовзі після останніх президентських виборів, до гайду було 
включено питання щодо участі у цих виборах. Респонденти участі у виборах не 
брали і навіть практично не слідкували за перебігом передвиборної боротьби.  

6.6. Релігійні погляди. Щодо релігійних поглядів, то дауншифтери не 
вважають себе релігійними людьми, і до інституту церкви та питання віри в 
цілому ставляться досить скептично. 
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6.7. Здоров’я. Стосовно стану здоров’я можна сказати, що всі респонденти 
зазначають його помітне поліпшення після переїзду. Вони безпосередньо 
пов’язують це із проживанням у більш чистій екологічній зоні, вживанням 
якісної питної води та екологічно чистих продуктів харчування, помірними 
фізичними навантаженнями, достатньою кількістю сну та відсутністю стресу. 

6.8. Самоосвіта. Респонденти зазначають, що після переїзду вони мають 
для самоосвіти достатню кількість часу, якої вони зовсім не мали проживаючи у 
місті. Здебільшого це читання літератури, яка пов’язана з колом їх інтересів. 

7. Задоволеність новим стилем життя. За десятибальною шкалою (де 
«1» - цілком не задоволені своїм життям, а «10» – цілком задоволені своїм 
життям) дауншифтери розташовують себе між найвищими сходинками – 
дев’ятою та десятою, вони виказують цілковите задоволення своїм теперішнім 
життям, пов’язуючи це з тим, що нарешті вони займаються тим, до чого 
прагнули, проводять час із своєю родиною та вважають свій стиль життя більш 
збалансованим і гармонійним.  

8. Плани на майбутнє Говорячи про свої плани на майбутнє, 
дауншифтери окреслюють перспективи подальшого розвитку свого 
господарства, розбудови чи ремонту будинку, народження дітей. 

Висновки. Дауншифтінг є стилем життя людей, які відмовляються від 
пропагованих суспільством цінностей, на зразок, матеріального добробуту та 
досягнення кар’єрного успіху, на користь життя заради себе та своєї родини. 
Перехід до такого стилю життя здійснюється за рахунок добровільних 
довгострокових змін, які реалізуються шляхом зменшення рівня зайнятості та 
відповідно прибутків, заради збільшення кількості вільного часу. І хоча 
дауншифтінг є інноваційним соціальним проявом, проте такі стилежиттєві 
практики є вже досить поширеними у західних суспільствах, і на сьогодні 
простежуються тенденції їх розповсюдження на пострадянському просторі, 
зокрема і в Україні, що актуалізує подальші розвідки та дослідження цього 
явища на вітчизняному терені. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДОЇ ОСОБИ В 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

Стаття присвячена з’ясуванню сутності одного із найскладніших явищ 
особливості правової культури молодої особи в трансформаційний період. 
Розкриваються основні поняття культури, правової культури, її структуру та взаємодію 
між компонентами цієї структури. Всебічний аналіз структури правової культури 
дозволяє встановити, що саме аксіологічне, цілісне бачення правової культури дозволяє 
більш чітко відокремити її від інших близьких та взаємопов'язаних з нею категорій, таких, 
як правова діяльність, механізм правового регулювання. Правова культура — це система 
правових цінностей, що створюються під час розвитку суспільства і зосереджують в собі 
досягнення світової юридичної культури. 

Ключові слова: культура, правова культура, молода особа, особистість. 
Статья посвящена выяснению сущности одного из самых сложных явлений 

особенности правовой культуры молодой особы в трансформационный период. 
Раскрываются основные понятия культуры, правовой культуры, ее структуру и 
взаимодействую между компонентами этой структуры. Всесторонний анализ 
структуры правовой культуры позволяет установить, что именно аксиологическое, 
целостное виденье правовой культуры позволяет более четко отделить ее от других 
близких и взаимосвязанных с ней категорий, таких, как правовая деятельность, 
механизм правовой регуляции. Правовая культура — это система правовых ценностей, 
которые создаются во время развития общества и сосредоточивают в себе 
достижение мировой юридической культуры. 

Ключевые слова: культура, правовая культура, молодая особа, личность. 
The article is devoted fastenings of essence of one of the most difficult phenomena of 

feature of legal culture of young person in a transformation period. Open up basic concepts of 
culture, legal culture, its structure and co-operate between the components of this structure. The 
comprehensive analysis of structure of legal culture allows to set that exactly axiological, integral 
vision of legal culture allows more expressly to dissociate it from other near and associate with it  
categories, such, as legal activity, mechanism of the legal adjusting. A legal culture is the system 
of legal values which are created during development of society and concentrate in itself 
achievement of world legal culture. 

Keywords: culture, legal culture, young lady, and personality. 
 
Актуальність дослідження. Зумовлена тим, що процес формування 

правової культури молодої особи в трансформаційний період є досить 



 67 

нерівномірним, зокрема, інституціональні механізми взаємодії населення та 
закладів права ще не зовсім врегульовані.  

Мета: уточнити сутність поняття правової культури, проаналізувати 
особливості правової культури молодої особи в трансформаційний період. 

Отже, звернемося до визначення поняття «культура». Поняття 
«культура» походить від латинського слова «культура», що означає 
«обробляти грунт». В етимології культура означає обробку. Не випадково 
Цицерон називав філософію культурою духу. Пізніше поняття культури 
модифікувалася, воно стало означати систему цінностей, створених людиною. 
У минулому столітті соціологія і антропологія вкладали в цей термін більш 
широкий сенс, позначаючи їм все те, що не існує саме по собі, від природи, а є 
результатом діяльності людини. 

У науковій літературі проводять відмінності між цивілізацією і культурою. 
Цивілізація являє собою сукупність технічних засобів і способів панування над 
природою, вона носить практичний (утилітарний) характер. В свою чергу 
культура - це область цінностей, у тому числі тих якостей, які можуть бути 
використані безпосереднього для практичних цілей. Під терміном "правова 
культура" мається на увазі сукупність знань, цінностей і установок особистості 
щодо прав і можливостей їх практичного здійснення, що реалізуються в процесі 
взаємодії суб'єктів правових відносин. Зазначимо, що правова культура являє 
собою складний комплекс явищ суспільного життя, що включає правові норми 
принципів, правосвідомість, правовідносини, правову поведінку особи щодо 
процесу реалізації життєвих установок. Кожен з перерахованих елементів 
відображає різні аспекти правової культури, але в сукупності утворюють 
структуру, в якій виділяються два рівні: по-перше, рівень громадських правових 
інститутів як деяких об'єктивних структур, що утворюють правовий простір 
життєдіяльності осіб і створюють умови для реалізації прав.  

По-друге, рівень групової та індивідуальної правосвідомості і поведінки 
особи [5, с. 37-38].  

При цьому зазначимо, що стан правової системи виступає 
найважливішою передумовою формування та функціонування правової 
культура молодої особи. 

Соціологічний аналіз правової культури розробляли такі дослідники як: 
А.О.Ручка, В.І.Судаков, Н.В.Костенко, С.В.Береза, В.З.Довбиш, І.М.Осика, 
Н.П.Осипова, А.В. Скуратівський, М.І. Панов, Ю.А. Зубок, В.І.Чупров та ін., в 
яких правова культура розглядалась з точки зору частини загальної культури 
суспільства або окремої особи. 

Всебічний аналіз структури правової культури дозволяє встановити, що 
саме аксіологічне, цілісне бачення правової культури дозволяє більш чітко 
відокремити її від інших близьких та взаємопов'язаних з нею категорій, таких, 
як правова діяльність, механізм правового регулювання тощо. Правова 
культура — це система правових цінностей, що створюються під час розвитку 
суспільства і зосереджують в собі досягнення світової юридичної культури [6, 
с.151]. 

Культура окремої особистості – це сукупність її способів поведінки, її 
методів діяльності, її думок, понять, результатів її діяльності, які часто можуть і 
не бути відомі іншим людям. Культуру індивіда зазвичай вміщується в рамки 
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культури відповідної групи, до якої він належить, хоча тут можуть бути і істотні 
відхилення. Це можна сказати і про правову культуру, яка на відміну від 
позитивного права вельми неоднорідна. 

Якщо мати на увазі правову культуру в її офіційних якостях, тобто як 
явище ідеологічного порядку, то вона орієнтована державою і суспільством на 
формування і розвиток політичної та правової свідомості людей, їх ціннісно-
нормативного комплексу, а тим самим і поведінки та діяльності в правовій 
сфері. Цей вплив здійснюється шляхом закріплення певних правових поглядів, 
духовних цінностей, розвитку та трансформації змісту правової ідеології і 
правової свідомості; введення в правову свідомість особистості, соціальних 
груп, суспільства в цілому нових поглядів, правових цінностей, ломки 
застарілих правових стереотипів, поглядів і цінностей. 

У соціально-психологічному плані правова культура, як і правова система 
в цілому, характеризується єдністю правових норм і реальної поведінки людей; 
співпадання норм і цінностей; досягнення соціальної ефективності права. 

 Отже, інтегровані якості правової культури не обмежуються роллю 
нормативного орієнтира. Її метою є активне втручання в соціальне 
середовище, вплив на сформувалися установки, напрямок членів колективів і 
соціальних груп до розуміння необхідності прогресивних норм правової 
поведінки. Тим самим правова культура забезпечує включеність індивідів і 
колективів у єдину систему соціальної організації. 

Але треба зауважити, що фактичний стан правової культури може часом 
істотно відрізнятися від офіційних установок і ідеальних зразків. Різному знання 
права, різним є і ставлення до нього з боку класів, соціальних груп, індивідів. 

Як вже зазначалося, основний зміст культури являє собою сукупність тих 
творінь думки і діяльності, ті цінності й зразки поведінки, які визнані і прийняті 
членами суспільства і які визначають дану поведінку як обов'язкову 
(наприклад, вимоги пристойності, принципи спільного спілкування , критерії 
естетичних і моральних оцінок). Культура включає загальнолюдські, класові, 
національні, групові цінності, уявлення та ідеали. Все це відноситься і до 
правової культури [4,c. 121]. 

Прослідкуємо основні напрями, в яких культура впливає на людину і 
розкриємо значення цього впливу, в плані соціології права. 

Перше – це процес соціалізації. Соціалізація – це та частина цілісного 
впливу культури на особистість, яка готує її до соціального життя, тобто життя 
в суспільстві, вчить її поведінки, що відповідає прийнятим в суспільстві зразкам 
поведінки, формує в неї здатність грати певні соціальні ролі. 

Соціалізація охоплює вплив сім'ї, однолітків, кола друзів, преси, 
телебачення, радіо, кіно та інші. У цьому сенсі виховання є частиною 
соціалізації. Воно включає тільки ту її частину, яка формує такі якості 
особистості, які бажані з точки зору інтересів групи і суспільства, до яких 
індивід належить, тобто виховання є процес цілеспрямований. Як виховання, 
так і в цілому соціалізація дають індивіду теоретичні знання і практичні 
навички, вміння вступати до різних соціальних ситуаціях, можливість 
адаптуватися до їх змін. Соціалізація вчить дисципліни, оволодіння емоціями і 
своєю поведінкою. 
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У процесі соціалізації індивід засвоює мистецтво грати певну соціальну 
роль, тобто набуває вміння бути членом колективу, колегою, батьком 
сімейства, вчиться реалізовувати за допомогою своєї поведінки сподівання 
інших і пристосовувати свою поведінку до поведінки інших. Соціалізація дає 
певну професійну кваліфікацію та навички в залежності від культури, в якій 
живе індивід. 

Соціалізація часто призводить до конформізму, тобто прагненню індивіда 
до поведінки, що відповідає очікуванням групи. Ступінь конформізму може бути 
різна. Конформізм в загальному розглядається як негативна якість особистості, 
бо здебільшого він асоціюється з некритичним ставленням до дійсності. 

Соціалізація, отже, формує особистість людини і пристосовує його до 
життя в суспільстві, дає йому можливість контактувати з людьми, вчить, як 
треба діяти для досягнення як громадських, так і конкретних життєвих цілей. 

Другий напрямок, за допомогою якого культура впливає на індивіда, – 
уставленні системи цінностей. 

Поняття «цінність» зустрічається в етиці, економіці, філософії, соціології, 
праві. Воно використовується і в повсякденному житті, так як має багато 
значень. Цінністю називають явище, ідею або інститут, дійсні або вигадані 
предмети, щодо яких індивіду або соціальні групи відчувають повагу, яким 
приписують важливу роль у своєму житті, а прагнення до їх досягнення 
відчувається як необхідність, обов'язок. Цінностями є ті предмети або стани, які 
забезпечують індивіду або групі психічну рівновагу, дають задоволення; 
прагнення до них або їх досягнення дають почуття добре виконаного обов'язку, 
ті поняття, які необхідні для підтримки внутрішньої солідарності групи, її сили і 
значення серед інших груп.[4, c. 123] 

У деяких групах, наприклад, найбільше значення можуть мати гроші, 
багатство, влада, в інших - ідеологія, в третіх - політика чи честь, гідність, 
соціальний престиж і т. д. 

Система цінностей (розподіл їх за важливістю у свідомості особистості), 
будь то економічні, ідеологічні чи політичні і т. д. цінності, залежить від сили, 
значення та впливу групи, яка стоїть за ними. Від сили групи залежать і 
конфлікти, які можуть з'являтися на основі відмінностей у системі цінностей. 

Соціологію цікавить проблема системи цінностей особистості, яка є одним 
з регуляторів людської поведінки. Система цінностей дає можливість оцінити 
чужу поведінку. Вона є основою оцінки соціальної значущості даної групі у 
великій мірі обумовлює принципи спільного життя в групі. 

Соціологія права займається, зокрема, проблемою соціальної цінності 
права, його престижу в суспільстві. В залежності від того, яке місце займають 
правові норми у ціннісній системі особистості, визначається і її правову 
поведінку. В процесі соціалізації деякі норми бувають інтеріорізованні, тобто 
так глибоко засвоєні індивідом, що їх дотримання є результатом його 
внутрішнього переконання в їх цінності. Однак це не завжди так. У ряді 
випадків поведінка індивіда обумовлено страхом перед можливою санкцією. Це 
означає, що справжньою соціалізації особистості не відбулося. 

Третій напрям впливу культури на індивіда в суспільстві – формування 
зразків поведінки (реакцій на певні ситуації). Це можна також назвати 
навичками, звичками, стереотипами правової поведінки. 
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Не одна лише природна схильність до висловлювання симпатії, а 
конкретні зразки поведінки, встановлені в даній культурі, є причиною того, що в 
одному суспільстві люди вітають один одного, подаючи руку, в іншому – 
стикаючись носами, в третьому - кланяючись один одному. Почуття симпатії чи 
поваги з точки зору психології однакове у всіх людей, проте його зовнішнє 
вираження визнається зразками поведінки. 

Зразок поведінки визначає, як індивід має реагувати в ситуації, яку 
вважає важливою для самого себе чи для групи в цілому, поводити себе 
відповідно до очікувань цієї групи і не вступати в конфлікт з іншими членами 
групи. Зразками поведінки є складніші схеми, які застосовуються в певних 
ситуаціях. Соціальне життя можна розглядати як постійний ланцюг ситуацій, в 
яких люди впливають один на одного, передають інформацію, очікують 
отримання чогось від інших, прагнуть надати на інших якийсь вплив. Кожна 
зустріч з іншими людьми – це нова ситуація: знайомство, засідання, дружня 
зустріч, запрошення в гості, укладення договору тощо - культура, в якій 
знаходиться особистість і визначає спосіб поведінки, прийнятий як 
«нормальний», визнаний групою (точніше, зразок поведінки визначає сферу 
допустимого і результативного в даній ситуації поведінки). Наприклад, адвокат, 
що захищає свого клієнта, не може приводити в суді про дії, що шкодять його 
клієнту, але в той же час повинен триматися з суддею і прокурором, як зі 
своїми колегами. 

Зразки поведінки, отже, є факторами, які уніфікують поведінку людей, 
полегшують контакти між ними. Деякі зразки формалізовані або регламентовані 
правом, наприклад спосіб подачі скарги в вищестоящий орган, правила руху по 
вулицях і багато іншого. Встановлені культурою зразки поведінки є основою 
існуючого в суспільстві порядку, утворюють взаємне пристосування людей 
згідно визначення відповідної ситуації. Разом з тим вони мають і консервативну 
сторону, перешкоджаючи неординарним, новаторським вчинкам, розвитку 
нових форм взаємодії людей. 

Четвертий напрямок впливу культури на соціальне життя – встановлення 
певних моделей (ідеалів). 

Зразки поведінки висловлюють певну, усталену і прийняту в даній 
культурі постійність і періодичність перебігу процесів і відносин між людьми. Це 
певні схеми, які дозволяють «розраховувати», розуміти поведінку інших, маючи 
на увазі, що зазвичай певна поділена поведінка виражає певний намір. 

Ідеал виконує іншу функцію. Він є символічним уявленням про майбутнє, 
про бажаний стан речей, служить як еталон для оцінки явищ і процесів. 
Наприклад, ідеал особистості – це втілення тих рис, які високо оцінюються в 
даній групі. 

Формування людини під впливом навколишньої його культури йде 
найбільш інтенсивно в період до настання повноліття. Якщо через дефекти в 
соціалізації (наприклад, поганого сімейного та соціального середовища, 
попадання в групу, яка має негативний вплив на поведінку всіх своїх членів, 
дефектів виховного процесу, несприятливих умов, що сприяють розвитку 
негативних нахилів у людини ) настає деформація особистості, про що вже 
говорилося вище. 
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На сьогодні саме дослідження аксіологічного аспекту правової культури 
виступає соціальною необхідністю. Оскільки усвідомлення та сприйняття 
людьми універсальних культурно-історичних правових цінностей, традицій 
здатне подолати бездуховність та зробити реальними такі соціально-правові 
цінності, як гідність, висока значущість особистості в соціальному житті. Саме 
цінності виступають регулятором правових відносин, оптимізуючи при цьому 
вибір доцільних способів поведінки. А виконання ними функції є можливим 
лише за умови нормативних функцій. 

Правова культура перебуває у складній органічній єдності з іншими 
областями культури і в її специфічному змісті обов'язково виявляються риси та 
особливості, притаманні даній культурі в цілому. А взаємодія правової та інших 
областей культури здійснюється в результаті взаємозв'язку і взаємовпливу 
однотипних культурних комплексів, що належать до різних культурних сфер 
(політичної, моральної, правової тощо). Причому елементи, що формують 
правову культуру, водночас належать і до інших структур. Так, право входить 
до системи соціальних норм; правовідносини — до системи суспільних 
відносин; правові заклади — до системи соціальних інститутів; правосвідомість 
— до системи суспільної свідомості [6, с. 153] . Одним із найпоширеніших 
тверджень щодо структури правової культури можна навести таку. 
Повсякденна правова культура являє собою неглибоке, поверхневе 
відображення правових явищ, що не дозволяє правильно описати та оцінити 
всі сторони правової практики. Ця культура не піднімається до рівня 
теоретичних узагальнень. Разом з тим, вона використовується у 
повсякденному житті людей при реалізації права і тим самим сприяє 
дотриманню вимог правових норм, більш повному перетворенню їх у життя. 

Уточнимо, що саме закріплення прав та обов'язків в свідомості молодої 
особи утворює суттєвий елемент правової культури. А правова свідомість, 
зумовлена макрорівневими соціально-політичними процесами, які 
відбуваються в сьогоднішньому суспільстві, охоплює погляди, уявлення, 
впевненість щодо сутності права та законотворчої діяльності. А емпірична база 
може включати в себе такі маркери, як: правова освіта, цінності референтної 
групи, установки, тобто готовність до дій визначеного порядку. 

Висновки. З урахуванням сказаного соціологія правової культури 
передбачає: 

- теоретичну розробку питань соціалізації особистості та вивчення 
механізмів правової соціалізації. Мова йде, зокрема, про створення такої 
системи цінностей, яка включає свідоме дотримання правових норм; 

- дослідження громадської думки з питань виховання населення, 
насамперед молоді, ставлення до злочинності та боротьби з нею; 

- дослідження правової свідомості особистості, соціальних груп і 
суспільства в цілому і його вплив на правову поведінку; 

- розробку ефективних методів ресоціалізації, тобто перевиховання 
злочинців у результаті проведення досліджень в місцях відбування покарання у 
вигляді позбавлення волі. 

В цьому ж у формуванні правової культури молодої особи можуть 
спостерігатися тенденції лібералізації правової свідомості, що виражається в 
більш вищому рівні правової культури за такими показниками, як 
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інформованість особи щодо власних прав та правової захищеності, фактів їх 
недотримання в країні, термінальна цінність права в структурі правової 
свідомості, нормативно-правова регуляції повсякденної поведінки тощо. 
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СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК УМОВА ТА НАСЛІДОК ТРУДОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті здійснюється аналіз наукових уявлень стосовно специфіки соціального 
контролю, як важливого соціального феномену та специфічного типу взаємодії в процесі 
трудової діяльності. Аргументовано, що соціальний контроль доцільно розглядати, як 
необхідну умову ефективного функціонування процесу трудової діяльності та 
визначальний чинник розвитку особистості у сфері трудових відносин. 

Ключові слова: соціальний контроль, праця, соціальні цінності, соціальна 
нерівність, стратифікація. 

В статье осуществляется анализ научных представлений относительно 
специфики социального контроля как важного социального феномена и специфического 
типа взаимодействия в трудовой деятельности. Аргументировано, что социальный 
контроль следует рассматривать как необходимое условие эффективного 
функционирования процеса трудовой деятельности и определяющий фактор развития 
личностим в сфере трудовых отношений.  

Ключевые слова: социальный контроль, труд, социальные ценности, социальное 
неравенство, стратификация. 

This article is analysed the scientific views on the specifics of social control as an 
important social phenomenon and a specific type of interaction in the 
workplace. Argued that social control should be viewed as a necessary condition for the effective 
functioning of managering work and determining factor in the development of personality in the 
field of labor relations. 

Keywords: social control, labor, social values, social inequality, stratification. 
 



 73 

Актуальність.дослідження. Соціальний контроль виступає складним 
явищем суспільних відносин, охоплює найрізноманітніші сфери людської 
практики і знаходить своє специфічне вираження в межах багатьох соціальних 
процесів. Розкриваючи об’єктивну роль соціального контролю в 
життєдіяльності суспільства, соціологами, як вітчизняними так і зарубіжними, 
сформовані різні методологічні підходи, які дозволяли б інтерпретувати дане 
поняття у загальносоціальному плані. Розглядаючи історію розвитку даної 
проблематики, можемо відзначити, що у різних аспектах контроль, як 
соціальний феномен розглядався багатьма дослідниками. Так, нормативний 
аспект, як основа функціонування соціального контролю висвітлювався у 
працях М.Бобнєвої, Є.Пенькова, Б.Паригіна, В.Ядова, Є.Шорохової, 
А.Яковлева, О.Ручки, Ю.Тихомирова та ін. Окрім того, поняттям соціального 
контролю оперують також теоретики соціального управління. В рамках даного 
напрямку соціальний контроль розглядається, як один з етапів управлінського 
процесу, механізм зворотного зв’язку або механізм ефективного управління. 
Такий підхід до даного поняття відмічається в роботах В.Афанасьєва, 
В.Основніна, В.Смолькова, та ін. З дещо відмінних позицій до осмислення 
даного феномену підходили Б.Буйвол, В.Бакіров, В.Клімов, Я.Гілінський, 
К.Ігошев, В.Туровцев, В.Вічев, Н.Бойко тощо. Виступаючи масовим, соціально 
поширеним явищем, поняття «соціальний контроль» набувало різних значень: 
як функції управління, елементу державної влади, засобу забезпечення 
дисципліни та законності, елементу технологічних процесів та ін.  

Інший важливий методологічний підхід у дослідженні проблематики 
соціального контролю, ґрунтовно осмислений класиками марксистської 
традиції в ряді важливих теоретичних положень, які розкривають сутність 
соціального контролю, як соціально-детермінованого процесу, виникнення та 
історичні особливості якого об’єктивно обумовлені комплексом соціально-
економічних умов та виражаються у безпосередньому зв'язку суті соціального 
контролю з процесом трудової діяльності. Варто також відмітити, притаманні 
роботам вчених-функціоналістів Е.Дюркгейма, Т.Парсонса, К.Девіса класичні 
означення соціального контролю, що висвітлюються в контексті процесу 
розподілу праці та формують уявлення про соціальний контроль, як 
основоположного чинника соціальної інтеграції та формування моральних 
цінностей. Водночас, слід зауважити, що в багатьох фундаментальних роботах 
цінність соціального контролю у сфері трудової діяльності розкривається 
здебільшого з точки зору його корисності для підтримання стабільності 
соціальних систем та забезпечення зростання вигод від використання трудових 
ресурсів. 

З огляду на вищезазначені обставини метою даної статті є здійснення 
конкретизації наукових уявлень стосовно специфіки соціального контролю, як 
важливого явища та специфічного компоненту трудової діяльності, 
диференціація його організаційних засад та функціональної обумовленості. 

Історичний розвиток з позиції марксистського розуміння визначає 
ставлення до індивіда, як до суб’єкта виробничого процесу, становлення та 
історичне розкриття якого реалізується передусім в матеріально-практичній 
взаємодії з природою, суспільному виробництві, що поєднує індивіда з 
оточуючим його світом. В кожну історичну епоху праця має певну специфіку. 
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Однак, на будь-якому етапі трудової діяльності, дослідники виокремлюють 
деякі спільні риси, незалежно від конкретних історичних умов. Визначаючи ці 
риси, К.Маркс відзначав, що «…праця є передусім процес, який реалізується 
між індивідом та природою, у якому людина своєю власною діяльністю регулює 
та контролює обмін речовин між собою та природою» [1, с. 188]. Виходячи з 
даної концепції, можемо відзначити, що контроль на стільки ж притаманний 
індивіду, як і процес трудової діяльності, оскільки є його необхідною умовою. 

Трудовий процес, незалежно від його конкретної форми, завжди 
характеризується загальним законом відповідності трудових дій заздалегідь 
встановленій схемі їх впорядкування у часі, а також раціональності їх 
використання в окремих випадках. Цільова раціональність, таким чином, 
визначає специфічну особливість праці, яка в тій чи іншій мірі притаманна 
праці кожного індивіда, але найбільш чітко виявляється у спільній суспільній 
діяльності. Виробничий процес вимагає спільної організації праці багатьох 
людей та потребує спеціальних зусиль у підтриманні порядку, розподілі 
трудових обов’язків, їх узгодженні та координації: «будь-яка спільна праця, 
здійснювана у порівняно великому обсязі, потребує більшою або меншою 
мірою управління, яке встановлює узгодженість між індивідуальною працею та 
виконує загальні функції, які виникають з руху виробничого організму, на 
відміну від руху окремих його частин» [1, с. 342]. До переліку таких функцій 
належить також здійснення функцій соціального контролю. 

Соціальний контроль, слугуючи важливою організаційною умовою в 
системі виробництва матеріальних та духовних благ, розвивається по мірі 
розвитку суспільного виробництва, перетворюється з простого елементу 
трудового процесу у специфічну загальну соціальну функцію: «управління 
необхідно виникає всюди, де безпосередній процес виробництва має вигляд 
суспільно-комбінованого процесу, а не є роз’єднаною працею окремих 
виробників» [2, с. 422]. Виокремлення контролю, як особливого виду діяльності 
є наслідком історично невідворотного процесу розподілу праці – процесу 
якісної диференціації трудової діяльності, відокремлення та реалізації різних її 
видів. З ускладненням засобів та технологій виробництва, зростанням видів 
продуктів виробництва, зростала й необхідність у контрольній діяльності, яка 
вимагала специфічних знань та навиків. Тому виконання деяких контрольних 
функцій поступово виокремилось в особливий різновид професійної діяльності. 

Однак, процес розподілу праці не перетворює контроль в абсолютно 
відокремлений вид діяльності. За своєю природою він притаманний всім 
основним процесам людської життєдіяльності, органічно проявляється в 
суспільних взаємовідносинах та в усіх сферах соціальної практики.  

Власне, саме поняття «контроль» застосовувалось у сфері комерційних 
відносин та у першу чергу позначало копію будь-якого документу [3, с. 30]. 
Поступово розвиваючись, сфера його застосування розширювалась, а 
особливого значення в контексті розгляду трудової діяльності, дане поняття 
набуває в якості функції соціального управління. Так досить поширеним є 
погляд на контроль, як на спосіб порівняння фактичних результатів зі 
встановленими показниками. У такому контексті, контроль тлумачили, як 
«спостереження та виявлення фактичного стану справ… сигналізації 
компетентним органам про свої спостереження» [4, с. 199], або «виявлення 
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відхилень від цілей управління за допомогою ряду критеріїв та обмежень» [5, с. 
241].  

Наведені визначення, на думку деяких дослідників, вірно охоплюють деякі 
моменти процесу контролю, але вони при цьому не розкривають тих 
різноманітних поглядів, які у багатьох концепціях включаються у змістовне 
розуміння даного поняття. Визначення контролю має враховувати й оцінку 
стану об’єкту контролю за всіма вимогами та показниками: «функція контролю 
являється аналітичною. Вона здійснює спостереження за ходом виробничого 
процесу та виконанням виробничої програми, порівнює елементи 
контролюючого параметру з заданою програмою та фіксує результати 
порівняння у формі зручній для використання» [6, с. 95]. Окрім того, важливий 
крок у реалізації контрольної діяльності після об’єктивного аналізу 
досліджуваної ситуації полягає у розробці заходів для виправлення помилок, 
усунення порушень тощо. Інакше кажучи контроль повинен призводити до 
позитивних практичних результатів, сприяти конструктивному значенню у 
розвитку системи трудової діяльності. 

Виходячи із зазначеного, вчені наводять наступне визначення 
соціального контролю, як функції управління: контроль є процес 
спостереження та перевірки відповідності функціонування об’єкту управління 
прийнятим рішенням, аналізу результатів впливу на об’єкт управління, 
вироблення й застосування необхідних заходів (соціальних санкцій) з метою 
запобігання негативних моментів та подальшої оптимізації управління на 
основі свідомого використання та послідовного розвитку прогресивних явищ і 
тенденцій [7, с. 17]. 

Справедливо зазначити, що досі ми розглядали соціальний контроль з 
точки зору його користі у виробництві духовних та матеріальних благ, 
виконання робіт для нормального функціонування суспільства та, як наслідок, 
його ролі в управлінській діяльності. Проте, його значення, як власне й 
значення праці цими поглядами не обмежуються. Зазвичай, особливістю 
соціального контролю відзначають його здатність до соціальної інтеграції та 
формування особливих впливів на індивідів, які сприяють їх соціально-
особистісному розвитку. 

Одним з перших вчених, хто відводив у своїх концептуальних поглядах на 
суспільство подібну роль соціальному контролю був соціолог Еміль Дюркгейм. 
Показово, що у роботі «Про розподіл суспільної праці», автор, доводячи 
первинність походження суспільства перед індивідуальністю, актуалізує 
проблематику соціального контролю, розглядаючи його з об’єктивістської точки 
зору, тобто незалежного від людських емоцій та переживань та описує його у 
конструктивному вимірі, як атрибутивного компоненту процесу розподілу праці 
– процесу, який можна вважати найважливішою онтологічною умовою розвитку 
індивіда, як автономно діючої, моральної особистості: «якби не утворювались 
інші зв`язки, окрім тих, що походять від механічної солідарності, людина не 
була б достатньо стримуваною. Вона не відчувала б навколо себе того 
позитивного тиску суспільства, який стримує її егоїзм та робить її моральною» 
[8, c. 409]. Таким чином, соціальний контроль розглядався, як необхідний 
чинник функціонування людини, як особистості. У такому вимірі, соціальний 
контроль виступає формотворчим чинником моральних цінностей, завдяки 
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якому індивід усвідомлює свою залежність від суспільства та, який формує 
стримуючі та обмежуючі його сили. Вищезазначене зовсім не означає 
обмеження індивідуальної свободи, оскільки, як зазначає автор: «бути 
особистістю – означає бути автономним джерелом дії. Необхідність більшої 
спеціалізації, виокремлює індивідуальну свідомість з підтримуючої її 
органічного середовища та оточуючих соціальних умов, та, внаслідок цього 
подвійного звільнення, індивід стає незалежним фактором своєї власної 
поведінки» [8, c. 411]. 

В дещо іншому аспекті, Дюркгейм також розглядає феномен контролю, в 
якості складного інтегративного компоненту суспільства, спрямованого за 
допомогою реститутивного права, яке формується в наслідок розподілу праці в 
складних суспільствах з органічною солідарністю, на відновлення 
справедливого стану порядку, характерного до його порушення та на 
організацію кооперації між індивідами. Реститутивне право, згідно з автором, 
включає в себе комерційне, адміністративне, конституційне види, завданням 
яких є «не стільки вираження колективних почуттів, скільки організація 
регулярного й впорядкованого співіснування диференційованих індивідів». 
Таким чином, обґрунтовуючи інтегративну значимість соціального контролю, 
саме з розподілу праці автор визначає появу нормативних правил 
реститутивного права, які дають початок регулюючій дії, протиставляють певні 
способи дії, що повторюються при даних умовах, оскільки дані правила 
залежать від загальних та постійних умов суспільного життя. Так, відомі 
способи впливу інтересів, переконань, цінностей, які у зв`язку з повторенням 
стають звичками, які згодом, стаючи сильнішими, перетворюються на правила 
та норми поведінки, дозволяють не тільки контролювати взаємодію між 
індивідами або індивідами та групами, але й координувати діяльність між 
суспільними органами та організаціями. 

Таким чином, реконструюючи дослідницьку позицію Е.Дюркейма, 
доцільно зробити висновок, що соціальний контроль – це атрибутивний чинник 
життєдіяльності суспільства, який здійснюється завдяки нормативній 
стандартизації групової та індивідуальної поведінки через примусовий вплив на 
індивідів продуктів колективної свідомості, як певної сукупності загальних для 
членів суспільства інтересів, вірувань, переконань, почуттів, цінностей та 
прагнень. 

Саме таке розуміння Дюркгеймом функціональної специфіки соціального 
контролю, на наш погляд, формує певні концептуальні передумови розгляду 
соціального контролю, як основоположного чинника соціальної інтеграції. Адже 
саме завдяки колективній свідомості та спільним переконанням, спільним 
віруванням та почуттям індивіди зближуються один з одним. Таким чином, 
виникають фундаментальні передумови для існування колективу, інституту, 
окремого суспільства.  

Зупиняючись на роботі інших дослідників, ми не можемо обійти увагою 
працю К.Девіса та У.Мура «Касти, класи та стратифікація», у якій трудова 
діяльність розглядається як важливий елемент відтворення соціальної 
нерівності, що на думку авторів, є наслідком «необхідності розділяти індивідів 
по позиціям в соціальній структурі та підштовхувати їх до виконання обов’язків» 
[9, c. 107]. Відповідно завданням соціального контролю є вирішення 
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мотиваційної проблеми, таким чином, щоб «по-перше, вселяти індивідам 
бажання займати певні позиції, та по-друге, спонукати їх до належного 
виконання своїх обов’язків» [9, c. 108].  

Згідно з підходом науковців, соціальна стратифікація виникає як 
особливий продукт трудової діяльності та слугує механізмом, завдяки якому 
суспільство гарантує, що найбільш важливі позиції займають найбільш 
кваліфіковані люди. Зазначається, що «суспільству небайдуже хто і на яку 
позицію претендує, і не тільки в наслідок того, що одні позиції самі по собі 
більш привабливі за інші, але й внаслідок того, що деякі з них потребують 
великих здібностей або особливої підготовки, що одні більш важливі за інші». 
Вельми суттєво й те, що наявні обов’язки слід виконувати настільки старанно, 
наскільки важливою є позиція. І тому невідворотно відбувається так, що 
суспільство змушене застосовувати винагороди або стимули, тим чи іншим 
способом диференційовано розділяючи їх між позиціями. Винагороди та їх 
розподіл, обумовлені характеристиками позицій, утворюють складову 
соціального порядку [9, с. 108]. 

На думку К. Девіса та У.Мура необхідне заповнення посад в суспільстві 
проблематичне з трьох причин. По-перше, одні посади є більш привабливими 
за інші. По-друге, є посади важливіші за інші з точки зору кращого 
функціонування суспільства. І по-третє, різні соціальні позиції потребують 
різних навичок і талантів. Розглядаючи суспільні позиції з точки зору їх 
функціонального значення автори зробили гіпотетичне припущення, що 
найбільш престижні посади є найменш привабливими, але є більш важливими 
для виживання соціуму. Для гарантії того, що люди будуть займати ці посади, 
суспільство з точки зору авторів, повинне забезпечити відповідні засоби 
контролю – стимули або винагороди, такі як високий престиж (символічні 
блага), вища заробітна плата (економічні блага) та достатні умови відпочинку 
(естетичні блага). При цьому припускалось, що нижчі позиції в системі 
стратифікації є менш значимими, більш привабливими і, відповідно, 
суспільство може менше контролювати їх розподіл між індивідами та 
виконання ними своїх обов’язків.  

Необхідно відмітити, що сучасні розуміння феномену праці в контексті 
формування соціальних нерівностей та боротьби за контроль набувають 
вагомого значення також і в інших працях, таких як «Індивідуалізоване 
суспільство» З.Баумана, «У пошуках нового устрою» Р.Дарендорфа та інших 
вчених (У.Бек, Ж.Бодрійяр). 

Зокрема у своїй узагальнюючій роботі «У пошуках нового устрою» 
Р.Дарендорф, у слід за Марксом, аналізує проблематику соціального контролю 
та свободи в контексті відношень капіталу та праці. Цитуючи Маркса: «свобода 
на цій території [царства необхідності] може полягати лише у тому, що 
об’єднані виробники раціонально регулюють свій обмін з природою, 
встановлюють над ним спільний контроль. Але тут постійно існує царство 
необхідності, по той бік якого починається царство свободи, яке може 
процвітати, тільки ґрунтуючись на тому царстві необхідності» [10, с. 765 – 766], 
Дарендорф однак зазначає, що в сучасному інтелектуальному суспільстві 
наймана праця і капітал більше не є нерозлучно пов’язаними, а «суспільство 
інтелекту» складається з тих, хто свідомо виключає себе із сучасного 
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трудового світу. Таким чином, «робота стає темою соціального контролю, тобто 
несвободи, яка не є такою по суті і перебуває у царстві необхідності, а, отже, 
інструменту влади» [11, с. 42]. 

Ідея розділення капіталу та праці простежується також у праці З.Баумана 
та пояснюється створенням територіальної незалежності капіталу, як наслідок 
його мобільності, тобто не прив`язаності до матеріальних ресурсів: «головним 
джерелом прибутку більшою мірою стають ідеї, а не матеріальні предмети» 
[12, c. 84]. Після її виникнення, ідея поступово приносить дохід в залежності від 
кількості споживачів, тим самим орієнтуючі капітал до встановлення зв’язків з 
ними, орієнтації пересувань або штучного створення попиту на створені ідеї. 
При визначенні територіального розміщення капіталу наявність робочої сили 
стає другорядним міркуванням.  

В такому контексті міркування, постає важливе питання, як зазначені 
тенденції впливають на значення соціального контролю у взаємодіях влади та 
капіталу? Капіталу та робочої сили? 

Відповідь на ці питання знаходимо у працях вчених. Капітал стає 
«екстериторіальним, невагомим, компактним, а досягнутий ним рівень 
просторової мобільності достатній для шантажу прив’язаних до певної 
місцевості політичних інститутів. Загроза капіталу порвати місцеві зв’язки являє 
собою дещо, з чим будь-який відповідальний уряд повинен рахуватися та 
коректувати у відповідності з цим свої дії» [12, c. 83]. В свою чергу така 
взаємодія політичних та бізнесових структур, а саме намагання перших 
втримати підприємництво під контролем, призводить, як відзначає З.Бауман до 
ряду важливих феноменів, одним з яких є «гнучкий ринок праці», що буденною 
мовою означає можливість звільнення робітника в будь-який момент його 
трудової діяльності, а також набуття популярності неповної трудової зайнятості 
населення. В більш широкому сенсі даний феномен означає нездатність 
значної частини населення до здійснення організованого контролю будь-яких 
рішень, які може прийняти капітал. 

Аналізуючи сучасні тенденції розвитку ринку праці Р.Дарендорф в свою 
чергу описує розподіл трудового суспільства на два відмінні класи. Пануючий 
клас, який розбагатів на хвилі створення та осягнення новітніх технологій та 
нових комунікативних систем можна охарактеризувати, як виробничоактивний. 
Всі інші – обслуговуючий персонал, працівники у сфері послуг та розваг – 
слугують скоріше для комфорту та розваги тощо. У такому світі капітал та 
праця відокремлюються один від одного. Наймана праця стає потрібною у все 
меншому обсязі. А це означає, що значна частина працюючих стає 
непотрібною для процвітання «майбутнього капіталізму». 

Таким чином, зазначає автор, неможливо недооцінити значення трудової 
діяльності в громадському та політичному дискурсі. Зокрема, чи не 
найважливішою умовою передвиборчих кампаній, згідно з німецьким класиком, 
є обов’язкові обіцянки створення робочих місць та боротьба з безробіттям. 
Стає зрозумілим, зазначає Дарендорф, що праця в значенні професійної 
діяльності стає не стільки джерелом доходу, способом соціальної ідентичності 
або економічного зростання, а інструментом соціального контролю: «без 
роботи для всіх світ повністю втрачає опору. Лише тоді коли всі працюють, 
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залишається можливість утримати суспільство – і відтак його контролювати» 
[11, c. 53].  

Підбиваючи підсумки є доцільним зробити наступні висновки. По-перше, 
соціальний контроль, виступаючи необхідною умовою трудової діяльності, 
набуває вагомого організаційного значення, реалізує управлінську функцію, 
координуючи індивідуальну працю та загальні цілі, які виникають в процесі 
діяльності соціального організму. Соціальний контроль є необхідною умовою 
диференціації людської діяльності – процесу розподілу праці, встановлюючи 
координуючий зв'язок між різними за призначенням структурними елементами 
соціальних організацій. По-друге, на мікрорівні дослідники відзначають 
соціально-інтегративну значимість соціального контролю, що реалізує 
можливості доступу трудового населення до знарядь виробництва, а також 
його здатність в процесі трудової діяльності до морального тиску, формування 
та передачі загальнолюдських цінностей та вирішення мотиваційних проблем і 
відповідно стимулювання трудової активності. По-третє, на думку деяких 
авторів-конфліктологів, власне увесь процес трудової діяльності може 
виступати предметом соціального контролю, як особливий спосіб відтворення 
соціальних нерівностей та збагачення певних верств населення за рахунок 
використання робочого часу та виробничих ресурсів інших груп. 
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Автор розглядає структурні компоненти соціального капіталу, до яких відносить 
соціальну мережу, норми та цінності, довіру, соціальні ресурси. На основі проведеного 
емпіричного дослідження представлений аналіз зазначених елементів соціального 
капіталу на прикладі соціальної групи державних службовців. 
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Автор рассматривает структурные компоненты социального капитала, к 
которым относит социальную сеть, нормы и ценности, доверие, социальные ресурсы. 
На основе проведенного эмпирического исследования представлен анализ обозначенных 
элементов социального капитала на примере социальной группы государственных 
служащих. 
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капитала, социальная сеть, социальные ресурсы. 

The author considers the structural components of social capital. There are a social 
network, norms and values, trust, and social resources. The analysis of these elements of social 
capital represented at the basis of an empirical study of a social group of public servants. 

Key word: the structural of social capital, investigation of social capital, social network, 
social resources. 

 
Актуальність.дослідження. Концептуальні уявлення щодо 

соціологічного вивчення соціального капіталу стрімко розвиваються, тим самим 
поглиблюючи знання про цей соціальний феномен. Проте і досі існує багато 
невизначеностей щодо його структури, характерних рис, проявів у суспільстві 
та методології дослідження. Тому окрему увагу потрібно приділити структурі 
соціального капіталу. Дослідники [1; 2; 3] виділяють різні властивості 
соціального капіталу, акцентують увагу на різних його структурних 
компонентах, як-то: соціальні мережі, загальні норми, довіра, правила, 
переконання тощо. Невизначеність того, що складає структуру соціального 
капіталу та його базові властивості, ускладнює і соціологічне вимірювання 
явища. Останнє є особливо актуальним, оскільки концепція соціального 
капіталу формується під впливом поглядів різних дослідників (наприклад, П. 
Бурдьо, Дж. Коулман, Р. Патнем, Ф. Фукуяма, А Портес, М. Вулков та інші), 
кожний з яких по різному визначає соціальний капітал, а отже і робить різні 
наголоси в його структурній складовій; часто концептуальні розробки є 
відірваними від емпіричного застосування. Це все робить концепцію досить 
заплутаною, а тому уточнення сутнісних характеристик явища і переведення їх 
на мову емпіричних показників є одним із провідних завдань для дослідників. І 
хоча у світі проводяться емпіричні заміри соціального капіталу (особливо за 
дослідницькими програмами Світового Банку та Європейської комісії з 
дослідження якості життя та соціальної згуртованості у європейських країнах), 
головним їх недоліком є неможливість порівняння зібраних даних, оскільки не 
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існує загальноприйнятої методології дослідження. Крім того, в більшості 
випадків емпірично вимірюється соціальний капітал, що сполучає (bridging 
social capital – термін Р.Патмена), який є ознакою громадянського суспільства 
та відображає ступінь розвитку демократії. Між тим, враховуючи специфіку 
функціонування соціального капіталу в країнах колишньої системи державного 
соціалізму особливо актуальним, на нашу думку, видається дослідження іншої 
форми капіталу – соціального капіталу, що зв’язує індивідів в суспільстві 
(bonding social capital - термін Р.Патнема). Саме остання форма 
розповсюджена в суспільствах із розвиненою мережею родинно-дружніх 
зв’язків, до яких відносяться пострадянські суспільства і українське зокрема. 
Виходячи з цього, актуальним постає уточнення структурних складових 
соціального капіталу та їх вимірювання в сучасному українському суспільстві із 
урахування функціонування двох проявів соціального капіталу: зв’язуючого та 
сполучаючого індивідів в суспільстві. 

Метою даної статті є розкриття структурних характеристик соціального 
капіталу групи державних службовців в українському суспільстві на підставі 
аналізу емпіричних даних, отриманих автором за результатами спеціального 
дослідження. 

В попередніх роботах [4, 5, 6] на підставі порівняльного аналізу 
концептуальних особливостей теоретичної інтерпретації явища соціального 
капіталу в сучасній соціологічній літературі та їх співвіднесення з 
властивостями соціального капіталу, емпірично виявленими в різних 
суспільствах світу, в тому числі у постсоціалістичних суспільствах, ми 
обґрунтували пізнавальну перспективу визначення соціального капіталу як як 
такого теоретичного конструкту, який описує мережу знайомств актора, що дає 
йому доступ до ресурсів інших учасників соціальної мережі, відносини між 
якими засновані на взаємній довірі, цінностях та нормах, що в результаті 
функціонування даної мережі дає актору можливість отримання прибутку. У 
даному визначенні дослідницька увага фокусується на чотирьох 
фундаментальних структурних складових соціального капіталу, а саме: 
наявність значущих для інших соціальних ресурсів (економічних, політичних, 
організаційних, культурних тощо), ресурсоємкої соціальної мережі (в межах 
якої може відбуватись взаємовигідний обмін ресурсами), відносин довіри, 
спільних цінностей та норм.  

У функціонуванні соціального капіталу соціальна мережа відіграє роль 
«вмістилища» соціальних контактів соціального актора, які і виступають 
джерелом його переваг. Відносини довіри є передумовою та результатом 
обмінів соціальних ресурсів, що циркулюють в мережі, між акторами, а цінності 
та норми обслуговують ці обміни, тим самим спрощуючи транзакції шляхом 
зняття необхідності введення «третьої сторони» як гаранта того, що надана 
послуга (ресурс) буде повернена в будь-якій формі в майбутньому. Такі 
концептуальні уявлення про структурні властивості соціального капіталу були 
покладені в методологію спеціального емпіричного дослідження, проведеного 
автором на початку 2011 року у місті Києві, Харкові та Львові серед державних 
службовців, які проходили стажування на курсах підвищення кваліфікації в 
Національній академії державного управління при Президентові Україні та її 
регіональних відділеннях. Метою дослідження було з’ясування структури 
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індивідуального соціального капіталу на прикладі даної групи, вплив 
соціального капіталу на досягнення та/або утримання соціального статусу у 
владно-управлінській ієрархії і, таким чином, здійснення емпіричної перевірки 
відповідних концептуальних уявлень. Генеральну сукупність дослідження 
склали державні службовці України. Ми вдячні професору Е.А. Афоніну та 
доценту О.А. Котукову за підтримку в реалізації польового етапу.  

Вибір саме цієї групи респондентів обумовлений наступним 
припущенням. Як доведено, зокрема, дослідженнями О.Шкаратана [7], в період 
системи державного соціалізму саме в ієрархії державного (партійного) 
управління був сконцентрований доступ до основних соціальних ресурсів, 
значущих в суспільстві, що обумовлювало домінування у відповідних 
суспільствах етакратичного типу системи соціальної стратифікації. Можна 
припустити, що за двадцять років постсоціалістичного розвитку в українському 
суспільстві не відбулося остаточної руйнації етакратичної системи (на чому 
наголошують, зокрема, О.І.Шкаратан, В.Радаєв на прикладі російського 
суспільства), значущі фрагменти якої продовжують відтворюватись. Це означає 
те, що соціальний капітал завдяки його специфічним рисам функціонування (а 
саме відносинам взаємності і довіри в обмінах) має шанси більше 
накопичуватись саме в соціальній групі, яка має безпосереднє відношення до 
системи державного управління і в постетакратичному (постсоціалістичному) 
суспільстві. В результаті, емпіричне виявлення структурних властивостей 
соціального капіталу, носієм якого є державні службовці, може бути більш 
успішним. 

Попередній аналіз довів, що застосування методів глибинного або 
аксіобіографічного інтерв’ю, методологічно більш доцільних для реалізації 
мети, є суттєво утрудненим через достатньо високий рівень закритості групи. 
Тому у зборі даних був застосований метод напівструктурованого роздаткового 
анкетування на регіональних курсах підвищення кваліфікації державних 
службовців, яким опитано 253 особи, що представляють групу державних 
службовців України. Специфіка регіональних курсів обумовила те, що у 
вибіркову сукупність потрапили не лише представники Київської, Харківської та 
Львівської областей, а й мешканці ще п’ятнадцяти областей та Республіки 
Крим. За ознакою належності до певного рангу державно-управлінської ієрархії 
(відповідно до статті 26 закону України «Про державну службу» [8]) вибіркова 
сукупність розподілилась наступним чином (для обчислення ми створили три 
групи, які мають мінімальну статистичну наповненість): представників з 5 по 8 
ранг є 55 осіб, з 9 по 11 ранг – 96 осіб, з 12 по 15 ранг – 57 осіб. Представники 
1 та 2 рангу не представлені у вибірковій сукупності, а державні службовці 3 та 
4 рангу, які потрапили у вибірку, були виключені з аналізу, оскільки, вони 
відносься до специфічної соціальної групи – еліти, – яка потребує інших 
методів аналізу. Серед опитаних 49,8% чоловіків та 49,0% жінок, 93,3% мають 
вищу освіту, а 2,8% – науковий ступень. 

У виявленні структурних характеристик соціального капіталу ми 
відштовхуємось від гіпотези про те, що «зв’язуючих» компонентів соціального 
капіталу, носієм якого є державні службовці, виявиться більше, ніж 
«сполучаючого», що є прямим наслідком етакратичної системи стратифікації та 
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нерозвинутості громадянського суспільства у нещодавньому радянському 
минулому суспільства. 

Для перевірки даної гіпотези ми звернулися до показників соціальних 
мереж, які обумовлюють характеристики зв’язуючого та сполучаючого 
соціального капіталу. При цьому, ми запозичуємо визначення «зв’язуючого» та 
«сполучаючого» соціального капіталу, яке здійснено Р.Патнемом [9]. Даними 
поняттями ми описуємо (у випадку «зв’язуючого» капіталу) неформальні 
сімейно-дружні мережі; у випадку сполучаючого капіталу – це участь у 
формальних та неформальних організаціях і з (не)фіксованим членством; 
обидві мережі виступають джерелом переваг соціального актора. 

Під соціальною мережею актора ми розуміємо сукупність всіх зв’язків та 
контактів конкретного актора (колективного чи індивідуального), за допомогою 
яких здійснюються обміни значущими ресурсами. Такі зв’язки можуть 
регулюватись як формальними нормами взаємності, які підтримуються 
певними організаціями, так і неформальними нормами і правилами, які 
продукують конкретні соціальні спільноти. В дослідженні ці два прояви зв’язків 
були розрізнені: до неформальних зв’язків віднесені зв’язки, пов’язані із 
безпосередніми контактами, як-то сім’єю, друзями, знайомими, сусідами; а до 
формальних – опосередковані організаційними відносинами зв’язки, що 
утворюються членством у формальних та неформальних організаціях 
(громадських, політичних, спілках, товариствах). Це аналітичне розрізнення 
типів соціальних зв’язків стає підґрунтям до розрізнення зв’язуючого і 
сполучаючого різновидів соціального капіталу: неформальні зв’язки характерні 
для зв’язуючого капіталу, а формальні – для соціального капіталу, що 
сполучає.  

Обсяг зв’язуючого соціального капіталу державних службовців прямо 
залежить від обсягу родинних, дружніх зв’язків, кола знайомих: чим більше 
респондент має неформальних зв’язків, як слабких, так і сильних (у термінах М. 
Грановетра), тим більше в нього даного типу капіталу. 

Аналіз розподілу значень змінних зв’язуючого капіталу показав, що 
респонденти поділилися майже порівну на тих, хто має великий і невеликий 
обсяг родинного та дружнього соціального капіталу: так, за ознакою «розмір 
родини» 47% респондентів має велику родину і 50% - невелику родину; 56% 
респондентів мають значну кількість друзів проти 42% з невеликим колом 
друзів. З точки зору обсягу капіталу знайомств група респондентів виявилась 
більш однорідною: 93% зазначили, що мають багато знайомих; дві третини 
державних службовців добре знають багатьох своїх сусідів (30% опитаних 
знають майже усіх сусідів та 34% знають про місце праці, рід діяльності 
багатьох сусідів).  

Для того, щоб краще зрозуміти обсяг неформальних зв’язків 
респондентів, за результатами перевірки узгодженості змінних ми створили 
нову змінну, яка відображає всі наведені вище характеристики. Адитивна 
змінна «неформальних зв’язків» коливається від 1 до 5, де 1 означає, що 
респондент має велику родину, багато друзів та знайомих, а також добре знає 
своїх сусідів, а 5 – респондент має невелику родину, небагато друзів та 
знайомих та майже не знає своїх сусідів. Результати аналізу дозволяють 
стверджувати, що респонденти найчастіше мають доступ до трьох із чотирьох 
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видів широких зв’язків: «велика родина», «багато друзів», «багато знайомих», 
«добре знання сусідів» (34%); але і тих хто, має суттєвий доступ до усіх 
чотирьох видів зв’язку, також виявилось багато (21%). Виявилось, що серед 
опитаних лише 2% мають незначний ресурс неформального соціального 
капіталу: малу за обсягом родину, невелику кількість друзів, знайомих та не 
знають своїх сусідів. Це дозволяє стверджувати, що державні службовці 
володіють великим ресурсом мережі неформальних зв’язків, або зв’язуючого 
соціального капіталу.  

Обсяг «сполучаючого» соціального капіталу державних службовців 
вимірювався на основі розподілу значень змінної членства в громадських, 
політичних організаціях, спілках і товариствах. За результатами аналізу 
виявилось, що тільки третина респондентів 34% входить до складу 
формальних/неформальних організацій; 66% опитаних не є членом жодної 
організації. Між тим, домінування пасивної соціальної позиції серед 
респондентів була очікуваною, оскільки за даними щорічного моніторингу 
соціальних змін в українському суспільстві, який проводиться Інститутом 
соціології НАН України з 1994 року (за науковим керівництвом Н.Паніної та 
Є.Головахи), це властиво всьому українському суспільству: як у 1993, так і у у 
2010 році 83,6% населення України не належали до жодної з громадських, 
політичних організацій чи рухів [10]. Проте, у порівнянні з наявністю такого типу 
соціального капіталу в суспільстві в цілому, обсяг сполучного соціального 
капіталу у державних службовців є більш потужним, хоча і суттєво меншим ніж 
зв’язуючий капітал. 

За умов високоорганізованого суспільства соціальні актори, які є 
обмеженими в доступі до ресурсів і не є членами будь-якого громадського або 
політичного об’єднання, для подолання статусних обмежень в задоволенні 
потреб і розширенні відповідних можливостей (життєвих шансів) можуть 
звертатись або до зв’язуючого, або до сполучного соціального капіталу; і якщо 
прямий доступ до громадсько-організаційних ресурсів відсутній, то це стає 
помітним послабленням життєвих шансів актора, можливості підвищити 
соціальний статус.  

Крім того, кількісні показники зв’язуючого капіталу не завжди означають 
якість цих зв’язків. Тому наступним нашим завданням було емпіричне 
визначення ресурсного наповнення соціальної мережі кожного респондента. 
Саме ресурсоємкість мережі зв’язків і визначає якість зв’язків, а отже і цінність, 
значущість та розмір соціального капіталу соціального актора. Зазначимо, що 
концептуально ми розводимо поняття ресурсів і капіталу. Ресурс може стати 
капіталом в тому випадку, якщо його використовують в процесах соціального 
обміну і мають з цього певного роду «зиск», який виявляється у задоволенні 
різного роду потреб, що в цілому можна назвати отриманням суспільних та 
соціальних благ. Для визначення цих специфічних характеристик соціального 
капіталу (на відміну від «ресурсу») ми розробили концепт «ресурсоємкість 
мережі респондента», який вимірювали за допомогою 17 питань-індикаторів, 
включених до анкети. Кожне питання-індикатор позначає конкретний тип 
соціальних та індивідуальних потреб, на вирішення яких може бути залучений 
соціальний капітал, а саме: 
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1. Матеріально-фінансові потреби: 1) фінансові потреби (можливість 
взяти гроші в борг); 2) господарські потреби (допомога у проведенні ремонту, 
наданні транспортного засобу, помешкання, тощо); 3) побутові потреби 
(допомога у домогосподарстві); 4) первинні матеріальні потреби (придбання 
необхідних продуктів, речей); 5) вторинні матеріальні потреби (придбання 
машини, квартири, антикваріату, тощо);  

2. Психологічні потреби: 6) психологічні потреби у співчутті, моральній 
підтримці; 

3. Посередницькі потреби в доступі до ресурсів (рекомендації та 
протекції): 7) медичних послуг (особливо малодоступних) та лікування 
(влаштування в лікарню, на консультацію та на лікування до провідного 
спеціаліста і т.д.); 8) отримання освіти (влаштування в дошкільні заклади, 
престижну школу, коледж, ВНЗ і т.д.); 9) підвищення знань та кваліфікації 
(освітні програми, стажування); 10) придбання житла за ринковими цінами або 
відомчого житла; 11) знаходження роботи, отримання посадового підвищення; 
12) оформлення юридичних документів (закордонного паспорту, ліценцій та 
ін.); 13) здійснення банківських, страхових операцій (надання 
кредиту/страховки за низькими ставками, переказ коштів, ведення фінансових 
справ, тощо); 14) вирішення проблем з представниками влади (міліцією, 
армією, судом, прокуратурою тощо); 15) доступ до високопосадових осіб;  

4. Інформаційні потреби: 16-17) отримання необхідної інформації, 
консультації, експертного висновку тощо.  

Чим більше потреб респондент може задовольнити за допомогою 
соціальних зв’язків, тим більш капіталізованою є у нього соціальна мережа. 
Щоб статистично обрахувати якість соціальної мережі респондента, ми 
сконструювали індекс ресурсоємкості мережі шляхом додавання позитивних 
відповідей кожного опитуваного. Перевірка за критерієм Альфа-Кронбаха 
узгодженості індикаторів дала позитивний результат: значення коефіцієнту 
виявилось високим (0,865). Таким чином, ми отримали 17 варіантів 
наповненості ресурсами соціальних мереж: від малоресурсної мережі, яка 
належить тим, хто обрав лише один варіант задоволення потреб за допомогою 
соціальних зв’язків, до сильноресурсної соціальної мережі. Людей, які не мають 
змоги вирішити жодної проблеми за допомогою мережі, серед респондентів не 
було. В цілому можемо стверджувати, що показник ресурсоємкості мережі є 
досить високим: більшість опитаних може задовольнити половину або три 
чверті зазначених у переліку потреб за допомогою ресурсів своєї соціальної 
мережі; при цьому 15% опитаних мають можливість задовольнити усі 
змодульовані нами потреби у такий спосіб. 

Для отримання якісної характеристики соціального капіталу, що сполучає 
і який формується через приналежність до різного роду формальних та 
неформальних організацій і товариств, ми також звернулись до індикаторів 
ресурсоємкості відповідної мережі. В дослідженнях соціального капіталу 
українського суспільства [11, 12, 13, 14] не раз було доведено, що дана форма 
соціального капталу є слабо представленою. В своєму дослідженні ми також 
знайшли цьому підтвердження. Так, із застосуванням Т-тесту для двох 
незалежних вибірок ми порівняли наповненість ресурсами мережі тих, хто є 
членом формальних і неформальних громадських об’єднань, і тих, хто таким 
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ресурсом не володіє. Отримані дані свідчать, що статистично значущої різниці 
між цими двома групами немає. Це означає те, що ресурсоємкість мережі 
індивіда фактично не залежить від його сполучного капіталу. Таким чином, не 
підтвердилася наша гіпотеза про те, що в українському суспільстві ті актори, які 
володіють ресурсами формальних та неформальних зв’язків, мають більше 
можливостей у вирішенні своїх проблем. Такий результат не можна назвати 
очікуваним, адже приналежність до формальних і неформальних громадських 
об’єднань теоретично має збільшувати кількість контактів респондента, які він 
здатний використати для задоволення своїх потреб - це так звані «слабкі 
зв’язки», які, за М. Грановетром, є значно кориснішими ніж «сильні зв’язки», до 
яких відносяться сімейно-дружні соціальні мережі. Припускаємо, що відсутність 
помітного впливу сполучного соціального капіталу на ресурсне наповнення 
мережі респондентів можна пояснити тим, що ці контакти, як правило, не 
використовуються в якості ресурсів вирішення потреб і залишаються лише 
потенційними ресурсами, не перетворюючись у капітал, не торкаючись його 
якісного наповнення.  

Крім того, отриманий результат можемо пояснити ще й тим, що за 
відсутністю в сучасному українському суспільстві розвинутого громадянського 
суспільства можна припустити, що ресурсне наповнення мереж, пов’язаних з 
участю у неформальних та формальних громадських об'єднаннях, є 
незначним, а тому майже не відбувається їх використання індивідами як 
джерела соціального капіталу. 

На відміну від сполучного соціального капіталу, зв’язуючий капітал 
відзначається тим, що чим більшою за кількістю є соціальна мережа 
респондента, тим більше ресурсів в ній циркулює. Це підтверджує Т-тест, який 
був проведений для двох незалежних вибірок, які були створені на основі 
змінної «соціальні зв’язки» і які умовно можна назвати «розгалужена (велика) 
мережа» та «мала мережа». Ці дві вибірки були порівняні між собою за їх 
ресурсним наповненням. Із імовірністю у 99% можна стверджувати, що 
ресурсне наповнення розгалуженої (великої) та малої мережі респондентів 
різниться помітно. Говорячи про якісну різницю між цими двома незалежними 
вибірками, то значення середнього вказують на те, що у великій мережі 
ресурсів знаходиться більше, ніж в малій. На це вказує також показник 
кореляції Пірсона, значущість якого дорівнює 0,00, тобто залежність між 
соціальною мережею та ресурсоємкістю є лінійною. Це означає, що чим 
більшою є мережа, тим більше ресурсів в ній циркулює. Виходячи з наведених 
вище розрахунків, можемо казати про те, що ресурсне наповнення мережі 
респондентів, з одного боку, не залежить від сполучного соціального капіталу, 
тобто від формальних зв’язків, які проявляються в членстві у формальних та 
неформальних громадських об’єднаннях, а з іншого боку, спостерігається 
залежність від зв’язуючого соціального капіталу, при чому із кількісним 
збільшенням родинно-дружньої мережі збільшується і показник ресурсоємкості 
самої мережі. 

Аналізуючи інші складові компоненти соціального капіталу державних 
службовців – довіру, загальні норми (в нашому дослідження це індикатори 
довіри до інших людей в цілому та готовності допомогти інешим) та норми (або 
відносини) взаємності, – можемо побачити, що норма допомоги іншим широко 
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циркулює у відносинах між соціальними акторами (кумулятивний відсоток тих, 
хто вважає, що люди мають допомагати один одному, складає 90%) і тим 
самим обслуговує соціальні обміни, є передумовою їх виникнення. Значення 
генералізованої довіри є не високими для державних службовців (довіру до 
більшості людей проявляють лише 15% опитаних), що є очікуваним, оскільки 
відповідає загальносуспільному тренду для суспільств з не сталою 
демократією і слабо розвинутим громадянським суспільством. Проте для 
українського суспільства це означає, що респонденти довіряють лише своєму 
близькому оточенню та знайомим. Що ж стосується норми взаємності, без якої 
неможна говорити про соціальний капітал в цілому, то вони діють у більшості 
випадків соціального обміну (63% опитаних стверджують, що можуть 
розраховувати на повернення «боргу» в майбутньому, надаючи послугу 
сьогодні).  

За результатами аналізу можемо зробити наступні висновки. По-перше, 
основні структурні компоненти соціального капіталу, без яких не можливе його 
утворення та використання, обсяг та якість соціального капіталу (у «зв’язуючій» 
формі) є достатньо розвинутими в групі державних службовців. що дозволяє їм 
використовувати свій соціальний капітал для задоволення різноманітних 
соціальних та індивідуальних потреб, у тому числі – збереженні та/або 
підвищенні соціального статусу, конвертуючи соціальний капітал в інші форми 
капіталу як такого. По-друге, домінуючим в структурі соціального капіталу 
державних службовців в українському суспільстві є «зв’язуючий капітал», або 
іншими словами – значення та ресурсоємкість родинно-дружніх мереж суттєво 
переважає над кількісними та якісними характеристиками організаційних, 
сполучаючих мереж. Цей висновок є особливо важливим з огляду на емпіричну 
інтерпретацію та методологію емпіричного вимірювання соціального капіталу в 
українському суспільстві.  
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ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДИХ НАУКОЛВЦІВ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

Розвиток країни багато у чому залежить від ступеню розвитку її наукового 
потенціалу, від того, на скільки розвиток науки та досліджень є пріоритетними цілями 
держави. Однак, не тільки об’єктивні фактори визначають вектор розвитку країни, але й 
окремі суб’єкти, такі як науковці, саме від їх ціннісних орієнтацій на розвиток науки та 
досліджень залежить розвиток наукового потенціалу країни. 

Ключові слова: науковий потенціал, молодий науковець, суб’єкт науки, мотиви 
професійної діяльності, ціннісні орієнтації, публікаційна активність. 

Развитие страны во многом зависит от степени развития ее научного 
потенциала, от того, насколько развитие науки и исследований являются 
приоритетными целями государства. Однако, не только объективные факторы 
определяют вектор развития страны, но и отдельные субъекты, такие как ученые, 
именно от их ценностных ориентаций на развитие науки и исследований зависит 
развитие научного потенциала страны. 

Ключевые слова: научный потенциал, молодой ученый, субъект науки, мотивы 
профессиональной деятельности, ценностные ориентации, публикационная 
активность. 

Abstract: Developing of country in many cases depends on scientist’s potential, on how the 
development of science and research are priority objectives of the state. However, not only 
objective factors determine the vector of development, but some actors such as scientists, that 
their values on the development of science and research depend on the development of scientific 
potential. 
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Актуальність. Сьогодні в суспільстві та в наукових колах посилюється 

хвилювання з приводу руйнації потенціалу вітчизняної науки, поганим її 
фінансуванням і в зв’язку цим відхід молодих співробітників університетів та 
викладачів вузів в інші сфери зайнятості. В Україні за останні роки чисельність 
науковців зайнятих в наукових установах та організаціях, згідно офіційної 
статистики скоротилась в 2,3 рази, чисельність докторів та кандидатів наук в 
2,5 рази. В зв’язку з цим з’являється проблема старіння кадрів і збільшення 
середнього віку науковців. Небажання молодих науковців заповнити наукові 
ніші суспільства пояснюється витісненням науки з числа державних 
пріоритетів. Що стосується розвинених європейських та західних країн, то 
розвиток науки та досліджень є пріоритетним напрямком цих держав, їх 
наукова та дослідницька діяльність відповідає світовим соціально-економічним 
викликам. В Україні ж наука, особливо прикладна, відокремлена від реального 
сектора економіки, головним чином підпорядковується державі, тобто 71,1% 
організацій є державними і таке співвідношення не змінюється з 1995 року.  

Науковий потенціал країни формується перш за все на суб’єктивному 
рівні, на рівні самих науковців. Саме від них залежить рівень та 
результативність науки, її авторитет і той вплив, який вона здійснює на 
суспільство в цілому. Зміна політичних та соціально-економічних відносин, 
духовного клімату держави, переоцінка ідеологічних та багатьох культурних 
цінностей роблять досить актуальним вивчення наукового потенціалу саме 
молодих науковців як основного ресурсу розвитку суспільства. Саме молоде 
покоління науковців є більш мобільними і соціально активними, є більш 
відчутним та швидше адаптується до соціально-економічних змін держави, ніж 
старше покоління науковців.  

Що стосується досліджень, присвячених проблематиці вивчення 
суб’єктивної (ціннісної) складової наукового потенціалу, немає ґрунтовних 
праць, в яких би приділялась увага його ціннісно-орієнтаційній складовій. 
Зокрема, на скільки теоретичні та практичні наробки молодих науковців визнані 
в межах України та світу. Чи зацікавлена держава та підприємці у 
висококваліфікованих кадрах з науковою підготовкою, які здатні активно 
приймати участь у технологічній модернізації країни та на скільки вона 
стимулює таку активність. На скільки самі молоді науковці зорієнтовані на 
розвиток та реалізацію власних наукових здібностей. Від рівня їх кваліфікації, 
готовності до нововведень, здатності до саморозвитку та творчої реалізації 
безпосередньо залежатиме результативність науки та технологій та 
ефективність інноваційної діяльності країни.  

З переходом від індустріального до постіндустріального суспільства 
відбувається соціальне реструктурування суспільства і збільшення прошарку 
інтелігенції, професіоналів та „технічного класу”. В такому суспільстві зростає 
роль класу носіїв знання/класу професіоналів (Д.Белл) [1,с.12], робітників 
знання (О.Тоффлер) [2,c.33], класу інтелектуалів (В.Іноземцев) [3,c.12], пост 
матеріалістів (Р.Інглегарт) [4,c.46]. З підвищенням ролі теоретичного знання 
(над емпіричним), постать науковця стає центральною. З’являється нова еліта 
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– носії теоретичного знання (вчені, математики, економісти і т.д.) та клас 
професіоналів, визначальними якостями якого є володіння теоретичними 
знаннями та інформацією, та доступ до них через освіту та кваліфікацію. 
Цінності, які вони сповідують – пост матеріалістичні, ціллю своєї діяльності 
ставлять вдосконалення власних можливостей та особистісних якостей, ті, хто 
не володіє можливостями або здібностями до отримання необхідних знань та 
інформації, не мають шансу отримати вигідні позиції в структурі суспільних 
відносин [5, с.33].  

Якщо звернутися до джерел з проблематики дослідження наукового 
потенціалу, то переважна кількість робіт присвячена розвитку економіки знань, 
динаміці розвитку науки, результатам наукової праці та ринку інновацій. 
Зокрема, серед українських дослідників можна відзначити Л. Федулову, В. 
Супрун, Д. Козенкова, Л. Беззубко, Н. Липовська, М. Геєць, В. Семиноженко, М. 
Згуровський та ін. Українська дослідниця Л. Беззубко, розглядала науковий 
потенціал виділяючи наступні його складові: внутрішню, ресурсну та 
результативну. Ресурсна складова виступає плацдармом для формування 
потенціалу, включаючи в себе матеріально-технічні, інформаційні, фінансові та 
людські ресурси. Людський ресурс Беззубко визначає як сукупність навичок, 
знань, умінь, якими володіє людина. Внутрішня складова – так званий „важіль”, 
який цілеорієнтує суб’єкта, визначає мету та цілі його діяльності. 
Результативна складова – це є культурний капітал отриманий у вигляді 
готового продукту, який є наслідком інтелектуальної діяльності та наукових 
пошуків [6, c.25]. 

Серед російських дослідників проблемою наукового потенціалу 
займалися О. Осипова, Я. Рощина, Т.Заславська, М. Юдкевич, І. Назарова, Л. 
Гохберг, М. Владика, Л. Москвичева, І. Назарова, Ф. Шереги, І.Попова, Є. 
Бабосова, I. Абанiна, В. Миронов, Е. Майкова та ін. Заславська навела цікаву 
типологію категорії „потенціал”, виділивши соціально-демографічний, 
соціально-економічний, соціокультурний та інноваційно-діяльнісний потенціали. 
Соціально-культурний аспект людського потенціалу відображає освітній та 
культурний рівень особистості, складність та інтелектуальність її трудової 
діяльності, соціально-значимі особливості її менталітету, що визначають шанси 
на життєвий успіх. І.Попова говорить про такі важливі характеристики 
особистості в про професійній діяльності як мотиви професійної діяльності, 
умови та ресурси, які дозволяють їх реалізувати та результати цієї діяльності, 
які виражаються в успіху або не успіху (повноті реалізації цілей). О. 
Вишневський4 тлумачить людський потенціал в широкому сенсі як сукупність 
фізичних та духовних сил громадян, які можуть використовуватись для 
досягнення індивідуальних та суспільних цілей, як інструментальних, так і 
екзистенціальних, включаючи розширення потенцій людини та можливості її 
самореалізації. Вважається, що ЮНЕСКО в кінці 60-х років дала перше 
визначення поняття ”науково-дослідницьким потенціал країни”, під яким 
розуміється сукупність ресурсів, якими розпоряджається країна для наукових 
відкриттів, винаходів та технічних новацій, а також для вирішення національних 

                                                
4 Примітка: О. Вишневський – доктор економічних наук Російського Інституту демографії. 
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та міжнаціональних проблем, які висуває наука та застосування її результатів 
[7, c.43].  

Відповідно до Закону України Про наукову та науково-технічну діяльність, 
молодий науковець – це науковець віком до 35 років, має повну вищу освіту та 
проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує 
наукові та (або) науково-технічні результати [8]. Відповідно до філософського 
словника, суб’єктом науки - є всі особи, які мають вчений ступінь або вчене 
звання, незалежно від місця та характеру їх роботи; особи, що ведуть науково-
дослідну роботу в наукових установах і науково-педагогічну роботу у вищих 
учбових закладах, незалежно від наявності вченого ступеню або звання [9]. 

В рамках статті науковий потенціал молодих науковців буде досліджено 
беручі за основу модель „потрійної спіралі” професора Стенфордського 
університету Генрі Іцковіца [10]. Виходячи з якої, науковий потенціал буде 
вивчатися на трьох рівнях, на рівні держави (нормативно-правову та 
законодавчу базу), бізнесу (фінансування наукових наукових досліджень та 
розробок, співпраця з науковими установами, патентування наукових відкриттів 
тощо) та наукових установ (створення умови та стимулювання наукової 
діяльності). На мікро рівні буде досліджуватись ціннісно-мотиваційна складова 
на основі моделі культурного капіталу П.Бурдьє: 

1) ціннісно-мотиваційні – блок питань, який буде націлений на виявлення 
ціле-орієнтаційної складової наукової діяльності, що є основною сферою їх 
професійних інтересів, чим приваблює їх наукова діяльність, мотиви участі в 
міжнародній науковій кооперації тощо. 

2) в якості ресурсної складової буде виступати культурний капітал, який 
формалізується у вигляді: наявність наукового ступеню та кваліфікаційних 
відміток; посадових повноважень; наявність необхідних компетенцій, якими 
повинен володіти сучасний дослідник. 

3) результуюча складова – продукти, які отримані науковцем у результаті 
акумуляції ціннісно-мотиваційної складової та наявних ресурсів, якими він 
володіє (публікаційна активність, наявність цитувань, практична значимість 
наукового продукту). 

Кількісного аналізу основних структурних компонентів недостатньо для 
оцінки наукового потенціалу, оскільки простими підрахунками можна 
охарактеризувати нижчий, простіший рівень науки. Як результат, можна 
стверджувати, що отримати адекватну характеристику наукового потенціалу 
можна отримати через єдність якісного та кількісного аналізу його потенціалу. 
Емпіричну основу статті будуть складати дані Державного комітету статистики 
України [11], законодавчі та нормативні акти, статистичні та аналітичні 
матеріали вітчизняних наукових та зарубіжні бази даних. Ціннісно-мотиваційну 
складову наукового потенціалу молодих науковців буде досліджено на основі 
даних всеукраїнського опитування „Українська соціологія – Ваша думка” 
(листопад-грудень 2011 р.), дані опитування громадської думки населення 
України Інституту соціології НАН України і Центру соціальних та маркетингових 
досліджень «СОЦІС» (Омнібус) тощо. 

Науковий потенціал на рівні держави формується на рівні суспільних 
інститутів країни. В якості інститутів виступають усталені сфери суспільних 
взаємодій з приводу виробництва та розповсюдження знань, які регулюються 
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певними правилами на рівні наукової та інноваційної політики, яка втілена в 
законодавчій базі, програмах та доповідях, які спрямовані на розвиток 
основних засад суспільства знання на міжнародному рівні („Окінавська хартія 
глобального інформаційного суспільства”, програми ЮНЕСКО), Європейського 
союзу (Рамкові програми) та України. З огляду на програми європейського 
союзу (ЄС), проголосивши в 2000 році на саміті в Лісабоні, що в 2010 році 
Європа стане найбільш конкурентоспроможним суспільством у світі, 
суспільством знань”, країни ЄС найпершим завданням, яке потрібно виконати 
для досягнення цієї мети, поставили збільшення до 2010 року частину витрат 
на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в середньому по ЄС з 
1.9% до 3% ВВП (при цьому підкреслювалось, що основний внесок у 
нарощування витрат має зробити приватний сектор, а на державному рівні 
необхідно забезпечити ефективне стимулювання вкладення коштів у науку). 
Варто зауважити, що особливо великими темпами зростають витрати на науку 
в країнах – аутсайдерах ЄС, що намагаються зменшити відстань від лідерів, та 
деякими малими країнами Європи, що претендують сьогодні на статус лідерів 
розбудови знаннєвої економіки (Фінляндія та Ірландія). Так темпи приросту 
асигнувань на науку після 1995 року становили у Фінляндії – 13.4 %, Португалії 
– 9.9 %, Ірландії – 8.2 %, Іспанії – 6.9 %. Якщо подивитися на ситуацію в 
Україні, то невирішеною залишається проблема підвищення ефективності 
бюджету у сферу науки та наукомістких підприємств. Так з загального фонду 
Державного бюджету України в 2008 році реально профінансовано трохи 
більше 40% від загального обсягу передбаченого Міністерством промислової 
політики на виконання державних програм. З них на загальнодержавну 
комплексну програму розвитку високих наукомістких технологій – 1%, а 
Державної програми розвитку техніки та технологій на 2005-2009 рр. – 0,7%, 
фактично не здійснювалось фінансова підтримка розвитку наукової 
інфраструктури. В 2008 році обсяги фінансування діяльність підприємств в 
сфері стандартизації та сертифікації вдвічі перевищують фінансування 
комплексу програм розвитку високих наукомістких технологій.  

Якщо подивитися на дані Держкомстат України, за джерелами 
фінансування технологічних інновацій, то основними джерелами по 
фінансуванню технологічних інновацій є власні кошти (організацій, інститутів, 
підприємств), іноземні інвестори та державний бюджет. Ця статистика свідчить 
не на користь держави, так фінансування розвитку технологічної інновації в 
2009 році відбувалося за власний кошт (5169,4 млн.грн.), 1512,9 млн.грн. – 
виділялось іноземними інвесторами в розвиток сфери по виробництву 
інновацій і всього 127 млн.грн. – державним бюджетом. Отже, політична 
нестабільність держави негативно впливає на економіку України та створює 
несприятливі умови для формування та реалiзацiї iнновацiйної дiяльностi в 
Українi, інноваційна діяльність підприємства регулюється державними 
законодавчими актами, але фактично контроль та координація за здійсненням 
регулювання інноваційних проектів державою слабкі, відсутність власних 
інвестиційних ресурсів, достатніх для проведення курсу інноваційно–
конкурентного розвитку.  

Оскільки об’єктом дослідження виступає потенціал молодих науковців, то 
цікаво було проаналізувати не тільки діяльність та стимулювання державою 
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розвитку науки та освіти країни, а й безпосередньо його суб’єктивні прояви. 
Показовим в плані ціннісних орієнтацій науковців є дані всеукраїнського 
опитування „Українська соціологія – Ваша думка” (листопад-грудень 2011 р.). В 
якості експертів виступали доктори гуманітарних наук, які на даний момент 
зайняті в освітніх закладах, академіях або у комерційних дослідницьких 
центрах. Було виявлено низький рівень залученості української гуманітарної 
науки у міжнародний науковий простір, на що вказало 68% опитуваних. Що 
стосується долучення до міжнародної наукової співпраці, то серед українських 
дослідників привабливими є неформальні стосунки із закордонними колегами 
та участь у конференціях з частотою декілька разів на рік, на що вказало 60% 
та 35% опитаних відповідно. Тоді як участь у міжнародних дослідницьких 
проектах, які є досить ефективними в якості переймання наукового досвіду у 
розвинених країн (21% опитуваних) і публікації в міжнародних наукових 
виданнях ще менш популярними (9% опитуваних). Перешкоджає залученню до 
наукової діяльності молодих науковців слабке фінансування з боку держави 
(58% опитуваних), незатребуваність гуманітарних знань владою (55%) та 
суспільством в цілому (42%). Таке слабке долучення до міжнародної співпраці 
є критичним для розвитку вітчизняної науки. 

На основі даних опитування громадської думки (Омнібус) за 2010 рік, 
об’єктом якого виступали масові соціальні групи, які хоч і не включені до 
виробництва та розповсюдження онтологічних ресурсів суспільства знання, 
однак на рівні своїх повсякденних практик здатні визначати вектор розвитку 
суспільства. В порівнянні з розвиненими країнами Заходу, в яких основними 
факторами досягнення високого соціального становища виступають саме 
онтологічні ресурси суспільства знання (інтелект, здібності та освіта, як 
основний інструмент продукування та розповсюдження знань в суспільстві). В 
нашій країні люди ще не достатньо усвідомили важливість освіти, знання 
іноземних мов як факторів для досягнення знань та механізмів 
інтелектуального, культурного та економічного розвитку суспільства та 
держави. Цінність інтелекту та здібностей є вищою за освіту та іноземні мови, 
однак матеріалістичні та гедоністичні цінності (як-то гроші та задоволеність 
життям) все ж випереджають постматеріалістичні. Онтологічні ресурси знання, 
не є пріоритетними, населення України ще не побачило в них основний ресурс 
для розвитку особистості та досягнення нею високих соціальних позицій в 
суспільній ієрархії. 

При оцінці ресурсної складової наукового потенціалу, ми звернулися до 
даних Державного комітету статистики та до «Статистичного щорічника 
України». За статистичними даними України можна побачити, що кількість 
докторів наук, які працюють в науці, у період з 1991 по 2008 р. збільшилась 
лише на 32%, а загалом в економіці – на 65%. У той же час чисельність 
кандидатів наук, які працюють в науці, у період з 1991 по 2008 р. зменшилась 
на 61,5%, тоді як в економіці в цілому у період з 1995 по 2008 р. відбулося їх 
зростання практично на 35%. Останнє свідчить про суттєве зниження 
зацікавленості науковців, що мають наукові ступені, працювати в наукових 
установах.  
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Таблиця 1. Зміна показників перспективності вікового складу дослідників за 
роками  
Показники 2002 2003 2004 2005 2006 

Частка (%) дослідників віком до 40 років серед 
- докторів наук 1,45 1,60 1,29 1,20 1,29 
- кандидатів наук 17,04 17,23 17,63 19,89 18,47 

Частка (%) серед дослідників віком до 40 років осіб, що мають науковий ступінь: 
- доктора наук 0,24 0,27 0,21 0,19 0,21 
- кандидата наук 11,81 12,08 11,81 13,32 12,14 

Коефіцієнт значущості наукового ступеню 
- доктора наук 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
- кандидата наук 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

 
Якщо подивитися на вікову структуру за науковими ступенями - кількість 

кандидатів наук (у віці до 40 років) в порівнянні з 2002 роком зросла на 1,43 %, 
тоді як кількість докторів наук, навпаки, зменшилась на 0,16%. Як виявилось, 
особи, які займаються дослідженнями та розробками переважно мають ступінь 
кандидата наук і їх відсоток з кожним роком зростає, тоді як кількість докторів 
серед них не значна і тенденція йде до зменшення. В цілому, при аналізі 
вікової структури можна побачити деякі позитивні зрушення, які проявляються 
у збільшенні кількості молодих вчених серед кандидатів наук та частки 
кандидатів наук серед молодих дослідників.  
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Діаграма 1. Віковий розподіл докторів наук в 1995 та 2010 роках (дані 
наведені у %) 

Якщо подивитись на дані Діаграми 1 [12,с.321] за віковою структурою 
проявляється досить негативна тенденція, частка молодих науковців у 
наймолодшій віковій групі 31-40 рік сама незначна (4% в 2010 році), тоді як 
доктори наук до 30 років зовсім не представлені. Показовим є те, що за 15 
років значно збільшилась часка осіб старших вікових когорт, зокрема осіб у віці 
56-60 років та 71 років і старше на 11% та 16% відповідно. Протягом останніх 
років збільшується частка докторів наук пенсійного віку, яка складає 58,0%, тоді 
як частка молодих науковців (до 40 років) є досить незначною — 3,7 % (532 
особи). Середній вік спеціалістів порівняно з минулим періодом майже не 
змінився і становить 61 рік. Упродовж 2010 року з числа докторів наук із різних 
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причин вибуло 677 осіб, у тому числі 55 осіб вийшли на пенсію, 202 померли, 8 
осіб виїхали за кордон, 412 вибули з інших причин; 157 осіб змінили місце 
роботи. За даними НАНУ, в Україні, станом на грудень 2010 рік, налічувалося 
понад 110 тисяч кандидатів та докторів наук, з яких лише трохи більше 20 
тисяч працювало у науково-дослідних установах і вищих школах. Половина 
докторів наук працює на посадах керівників підприємств, установ, організацій 
або виробничих та інших основних підрозділів, в т.ч. 30,0% є завідувачами 
кафедр. Біля 2/3 докторів працювали у вищих навчальних закладах, понад 
1/4 — у науково-дослідних інститутах та інших наукових установах; 181 доктор 
наук (1,3%) — в органах державної влади [11]. 

За даними репрезентативного загальноросійського опитування 
проведеного Центром соціологічних досліджень в 2005 році, середній вік 
дослідників, які виконують дослідження та розробки складав 48,9 років, 
середній вік дослідників-кандидатів наук – 53,1 рік, дослідників-докторів наук – 
60,9 років, що свідчить про значне старіння кадрів російської науки [13]. В 
Україні ситуація мало чим відрізняється. Запровадження останнім часом низки 
державних заходів щодо заохочення молоді до науки, проведення відповідно 
кадрової політики у наукових організаціях мали позитивний ефект для 
більшості наукових напрямів, проте не були комплексними та не враховували 
інтереси самих науковців. Цим можна поясними віковий розрив кадрового 
потенціалу науки внаслідок вибуття молодих науковців до інших сфер 
діяльності та їх міграції. Російська дослідниця І. Попова також відмічає 
негативні тенденції у галузі науки, пояснюючи це двома причинами – втратою 
цікавості через не достатнє фінансування та престиж науки з боку молоді та 
середнього покоління в науці та різке постаріння наукових колективів [14].  

Результуючу складову наукового потенціалу ми вимірювали через 
публікаційну активність українських дослідників. Будь-яка успішна наукова 
й освітня діяльність ведеться в тісній співпраці з колегами всередині країни 
і за кордоном, вона включає спілкування (як особисте, так і через публікації), 
а також участь в освітній діяльності для підготовки наступних поколінь 
дослідників, викладачів і висококласних фахівців. Одним з найважливіших 
результатів такої діяльності є якісні наукові публікації, вільно доступні колегам 
для обміну новою інформацією та її критичного осмислення. Саме генерація, 
доступність та ефективний взаємообмін науковою та освітньою інформацією 
всередині країни і з зовнішнім світом є ключовими для того, аби стверджувати, 
що країна має сучасну науку і освіту, потенціал для їх розвитку. Відповідно до 
даних висвітлених на сайті національної бібліотеки Україні ім. В.І. Вернадського 
показник індексу Гірша5 станом на 1жовтня 2009року становить 113, в той час 
як Угорщина – 206, Польща – 229, РФ – 287. Якщо подивитись на показник 
кількості опублікованих статей за галузями знання, то за цим показником 
Україна має чотири провідні галузі: матеріалознавство (25848) – 18 місця, 

                                                
5 Примітка: Індекс Гірша (h-індекс) –  кількісна характеристика продуктивності вченого, 
заснованої на кількості їх публікацій та кількості цитувань цих публікацій. Цей індекс був 
розроблений, щоб отримати більш адекватну оцінку наукової продуктивності дослідника, ніж 
можуть дати такі прості характеристики, як загальне число публікацій або загальне число 
цитувань. 



 96 

фізика і астрономія (30945) – 21 місце, виробництво (28451) та хімія (15459) – 
23 місце. Не може не радувати той факт, що за показником кількості 
опублікованих статей за галузями знання «хімічні технології» займають 24 
місце, «математика» - 30 місце, «науки про навколишнє середовище» - 37місце 
серед країн світу. Однак медичні (стоматологія, ветеринарна справа та 
ветеринарна медицина, сестринська справа) дисципліни значно відстають за 
цим показником. Якщо дивитись на середній показник публікацій по всім 
галузям науки, то Україна займає 33 місце серед країн світу за цим показником. 
Станом на 2007 рік найкращі показники Україна має в тематичній рубриці 
«Механіка матеріалів», за індексом опублікованих статей (2189) та 
процитованих статей (2138) займає 9 місце, кількістю цитат (4774) – 19 місце, 
індекс Гірша – 23 місце. Якщо подивитись на індекс Гірша академічних установ 
України, НАН України – 59, Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова – 48, 
Інститут фізіології ім. Боголюбова – 44. Що стосується вищих навчальних 
закладів, то за кількістю публікацій та кількістю цитувань, 7487 та 15705 
відповідно, перше місце займає університет ім. Т.Шевченка, далі Національний 
університет ім. В. Каразіна (4632 та 11389) та Львівський національний 
університет ім. І.Франка (2993 та 8074). Серед 100 найбільш цитованих у 
Scopus науковців - працівників українських інституцій за h-індексом (кількістю 
публікацій та кількістю цитувань у Scopus) на перше місце вийшов Гут І.Т. 
(Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) – 36, Костюк П.Г. та 
Криштвль О.О. – 22 (Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця) та Тетко І.В. – 21 
(Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії).  

В порівнянні з 2000 роком в Україні можна констатувати деяке 
покращення. Так, найбільш розповсюдженим типом представлення наукових 
результатів серед друкованих наукових видань є статті у наукових фахових 
журналах, так їх відсоток в порівняні з 2000 роком в 2008 році зріс на 1%, тоді 
як друкування монографій, підручників та навчальних посібників не достатньо 
розповсюджено. Однак, спостерігається позитивна тенденція, в порівнянні з 
2000 роком, кількість монографій, підручників та навчальних посібників зросла 
на 3% (див. Діаграма 2). 

2000 рік

5%

60%

35%

монографії, підручники, навчальні посібники
ст атт і у  наукових  фахових журналах
інші

2008 рік

8%

61%

31%

монографії, підручники, навчальні посібники ст ат т і у наукових фах ових жу рналах інші

Діаграма 2. Публікаційна активність в 2000 та 2008 роках (дані наведені у %) 
 
Якщо подивитись на розподіл наукових робіт за секторами наук, 

найбільша частка у структурному розподілі кількості друкованих робіт належить 
вузівському сектору і становить 70%, тоді як частка чисельності дослідників 
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складає лише 10%. Частка кількості дослідників академічного сектору є 
значною і складає 42%, проте частка публікацій є значно меншою – 20%, а 
частка прикладної результативності – 22%. Галузевий сектор має найбільшу 
частку в структурному розподілі виконаних наукових та науково-технічних робіт 
і становить 66%, чисельність дослідників також значна – 42% в порівнянні з 
іншими секторами. Даний сектор є найбільшим за фінансовими та кадровими 
ресурсами та за кількістю наукових та науково-технічних робіт, тому й не 
дивно, що кількість друкованих видань складає всього 10%. Вузівський сектор є 
найбільшим сектором науки за публікаційною активністю, однак кадрові та 
фінансові ресурси тут є не досить вираженими. Академічний сектор займає 
проміжне місце в структурі розподілу за фінансовими та кадровими ресурсами 
результативності. Отже, характер діяльності академічних установ та вузівський 
сектор носить наративний характер, спрямований більш на написання 
підручників, монографій, статей у фахових виданнях, аніж на практичну 
спрямованість, впровадження теоретичних здобутків на практиці. Це говорить 
про відірваність науки та наукових досліджень від економічного сектору та 
реальних потреб суспільства. За свідченням успішних українських науковців, за 
наявної системи розподілу коштів навіть багаторазове збільшення коштів не 
приведе до покращення існуючої ситуації в сфері Української науки, оскільки 
адміністрація не приділяє уваги вивченню та практичному втіленню передового 
досвіду зарубіжних науково-дослідницьких закладів. Науковцям просто не 
вигідно, але в більшій мірі вони і не вміють впроваджувати свої власні 
теоретичні наробки у виробництві, оскільки держава не створює відповідних 
умов і від цього не залежить їх заробітна плата та статус закладу в якому 
працює дослідник.  

Висновок. Виходячи з даних державної статистики, в нашій державі 
немає збалансованої бюджетної політики та відсутність системи обґрунтованих 
пріоритетів у розвитку промислової політики України. Недостатня кількість 
великих та важливих проектів та ефективні механізми їх реалізації. Оскільки, 
наша держава ще не досягнула рівня ЄС в обранні пріоритетних галузей 
розвитку, тоді залишається покладатися на бізнес. Однак, на бізнес можна 
було б покластися якщо б в Україні існувало законодавство відносно ринку 
інтелектуальної власності. Що стосується кваліфікаційного складу населення, 
за вище наведеними даними можна побачити, що професія науковця втрачає 
престиж в реаліях українського суспільства, про що свідчить активний перехід 
докторів наук в економічні галузі країни. Тоді як відсоток кандидатів наук 
активно зростає. Однак, з огляду на вікову структуру, то кількість молодих 
науковців (до 40 років), то стримуючими факторами зростання даного 
коефіцієнту є старіння наявних докторів наук та недостатність притоку молодих 
кадрів. За останні роки значна чисельність науковців вищої кваліфікації була 
витіснена із сфери наукової діяльності, при цьому лише невелика частка 
кандидатів та докторів наук, які залишилися в економіці, займаються 
безпосередньо науковими дослідженнями і розробками. Переважна частина 
поповнення спеціалістів з вищою науковою кваліфікацією в Україні не йде в 
науку, тобто система підготовки таких кадрів практично не працює на 
зростання кадрового потенціалу нашої країни, причому ця тенденція наростає. 
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Професія науковця, вочевидь, перестала в нашій країні бути однією з найбільш 
престижних. 
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ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В 
НАУКОВИХ ПРАЦЯХ Ф.ДЖЕЙМІСОНА. 

В статті розкривається специфіка концептуалізації процесу соціалізації в 
координатах соціально-культурної парадигми постмодерністських досліджень 
Ф.Джеймісона. 

Ключові слова: глобалізація, постмодернізм, культура постмодерну, соціалізація, 
реіфікація, ідентичність. 

В статье раскрывается специфика концептуализации процесса социализации в 
координатах социально-культурной парадигмы постмодернистских исследований 
Ф.Джеймисона. 

Ключевые слова: глобализация, постмодернизм, культура постмодерна, , 
социализация реификация, идентичность. 
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The conceptualization peculiarity of the socialization process under the context of social-
cultural paradigm by F.Jameson’s postmodernist researches is investigated in the article. 

Keywords: globalization, postmodernism, postmodern culture, socialization, reification, 
human identity. 
 

Актуальність теми дослідження. Дослідження Фредріка Джеймісона, 
розроблені в широкому міждисциплінарному полі і реально є одними з перших 
досліджень високого концептуального рівня і масштабного фактографічного 
об’єму присвяченого постмодернізму. Джеймісон, один із перших, вказав на 
зрушення, що відбуваються в культурному та соціально-економічному житті 
суспільства в ситуації постмодерну. Поєднуючи володіння сучасним 
аналітичним апаратом і критичну дистанцію по відношенню до сучасного стану 
суспільства та домінуючих типів рефлексії над ним, Джеймісон створив свою 
оригінальну соціально-культурну концепцію та систему концептуально 
оформлених поглядів та ідей відносно процесу соціалізації. 

Проблема вивчення особистості в соціології являється однією з 
центральних, оскільки кожен соціолог для розуміння сутності соціальних явищ, 
системи взаємозв’язків людей в суспільстві зобов’язаний зрозуміти, що рухає 
вчинками кожної конкретної людини. Індивідуальна поведінка являє собою 
основу розуміння життя всієї соціальної групи та суспільства. Таким чином, 
проблема соціалізації являється основоположною будь-якої соціальної теорії, 
особливо в період трансформаційних процесів соціальних-культурних, 
економічних змін, зміни теоретичних надбудов сучасної науки. Аналіз творчих 
доробків представників і теоретиків соціології постмодернізму сприяє 
визначенню особливостей соціалізаційних практик у складному сплетінні 
постмодерністських реалій, відкриває нові горизонти осягнення сучасної 
культурної ситуації, збагачує уявлення про трансформацію соціального 
потенціалу людства.  

Відомо, що постмодернізм в сучаному соцально-гуманітарному знанні є 
теоретичним відображенням стану постіндустріальних суспільств та типової 
екзистенціальної ситуації окремого індивіда, дезорієнтованого світом новітніх 
технологій, децентрованих владних структур, воєн та екологічних криз. Заслуга 
Ф. Джеймісона полягає не лише в осмисленні певної соціально-культурної, 
економічно-політичної ситуації, а й у спробі віднайти та показати шляхи її 
подолання. Дослідник пропонує власний досвід пошуку ціннісних орієнтирів, 
втрачених у теперішній час, тому його теоретичні здобутки видаються 
особливо актуальними в період криз.  

Специфіка вивчення соціалізації полягає в тому, що проблема носить 
комплексний характер та не може обмежуватись розглядом лише з однієї 
обмеженої точки зору. Найбільшого поширення та «життєздатності» набули 
концепції соціалізації: З.Фрейда, Т.Парсонса, Дж.Долларда, Б.Скіннера, 
Ч.Х.Кулі та Дж.Г.Міда, У.Томаса, Ф.Знанецького, Р.Мертона, Ж.Піаже, 
А.Маслоу, Ф.Боаса, В.Малиновського, Е.Еріксона, П.Бергера і Т.Лукмана. Не 
меншої значимості набирають сучасні (постмодерні) концепції соціалізації 
індивіда розроблені: З.Бауманом, У.Беком, Ж.Бодрійяром, П.Бурдьє, Ж.-
Ф.Ліотаром, а також Ф.Джеймісоном.  
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Отже, метою даної роботи являється розкриття змісту процесу 
соціалізації в координатах соціально-культурної парадигми постмодерністських 
досліджень Ф.Джеймісона. 

Фредрік Джеймісон являється одним з найвпливовіших соціальних 
теоретиків постмодерну. Своє всесвітнє визнання він здобув за глибоке 
розуміння культури постмодернізму, здійснивши синтез марксизму та 
постмодернізму, виступивши з глобальною критикою пізнього капіталізму. 
Влучними, проте вкрай протилежними, характеристиками творчості 
Джеймісона, являються висловлені Славой Жижек та Дугласом Келлнером.  

С.Жижек пише наступне: «Фредрік Джеймісон – живе свідчення, що в 
теорії трапляються чудеса, що те, що здавалося неможливим, може бути 
здійснено, а саме: поєднання марксизму з найвищими злетами структуралізму 
та психоаналізу. Це досягнення робить його одним з небагатьох мислителів, 
хто дійсно сьогодні важливий.» [1]  

В свою чергу Д.Келлнер, аналізуючи концептуальні погляди Джеймісона 
зазначив: «його творчість слугує прикладом потенційних небезпек еклектичної, 
основаної на різних підходах теорії, що намагається увібрати в себе незліченне 
число позицій, деякі з яких погано поєднуються або суперечать одна одній, як 
це відбувається при створені невдалого союзу класичного марксизму і 
крайнього постмодернізму.» [7] 

Отже, Ф.Джеймісон в координатах своєї теорії виявляє соціально-
економічні та культурно-естетичні аспекти постмодерну як соціально-
культурної парадигми; робить власний діагноз сучасності, пропонує 
оригінальне вирішення актуальних для сьогодення соціальних, в тому числі 
соціалізаційних проблем. 

Два істотних наслідки ініціюють роботи Джеймісона: утопічне прагнення 
вийти за межі сучасного західного досвіду суб’єктивності і відтворюючої його 
масової, споживацької культури; особлива чуттєвість до нового, не-
модерністського, «іншого». Здатність перевести ці фактори в план теорії 
(втілений в широку соціально-культурну перспективу), відкрити 
трансцендуючий її соціально-історичний вимір – це характерна особливість 
«феномену» Фредріка Джеймісона. 

Таким чином, на думку науковця, сучасна ситуація характеризується 
декількома історичними унікальними рисами: виникненням глобалізації, 
дозріванням споживчого капіталізму (поряд з фінансовим), і постсучасністю, 
або, іншими словами, домінуванням цифрових або інформаційних технологій. 

Джеймісон розрізняє чотири позиції по відношенню до глобалізації. Згідно 
з першою, глобалізація не існує (усе одно залишаються нації-держави і 
національні ситуації, «ніщо не нове під сонцем»). Відповідно до другої – 
глобалізація також не є чимось новим, вона існувала завжди. Третя позиція 
стверджує відносини між глобалізацією і світовим ринком, що являється 
кінцевим горизонтом капіталізму, і що сучасні світові системи відрізняються 
тільки кількісно, але не якісно. Четверта позиція ґрунтується на існуванні нової, 
третьої, багатонаціональної стадії капіталізму, яку ми все більше починаємо 
асоціювати з постмодернізмом, невід’ємною частиною якого є глобалізація. 
Врешті, Джеймісон приходить до висновку, що фундаментальний досвід всіх 
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національних ситуацій всередині сьогоднішньої системи глобалізації зводиться 
до підпорядкування і приниження. [1] 

Сучасний стан, як вважає Ф.Джеймісон, характеризується пізнім 
капіталізмом, що включає в себе численну експансію капіталу в, до сьогодні, не 
комерціоналізовані сфери. На його думку, ключ до сучасного капіталізму 
полягає в його мультинаціональному характері, а також в тому, що він суттєво 
розширив сферу комодифікації. Тому, культура постмодерну нерозривно 
пов’язана з мультинаціональним капіталізмом. Проте, слід зазначити, що такий 
підхід являється в деякій мірі обмежений рамками моделі «фундамент-
надбудова». [2, с.452] 

В сучасному суспільстві відбулася повсюдна численна експансія культури 
в сферу соціального до такої міри, коли про все в соціальному житті можна 
сказати, що воно стало «культурним» в деякому своєрідному і досі не 
осмисленому значені, проте притаманних суспільству симулякрів і перетворень 
«реального» у множину псевдоподій.  

Джеймісон описує сучасний стан як «культурну домінанту», що 
представляється як силове поле, в якому повинні пробивати собі шлях зовсім 
різні види культурних імпульсів. Таким чином, хоча й постмодернізм являється 
новою систематичною культурною нормою, він складається з ряду цілком 
різнорідних елементів, тобто хоча постмодерністська культура визнається 
домінуючою, в сьогоднішній культурі існують й інші сили.  

Отже, найбільш адекватне уявлення про структури глобалізації сьогодні 
дає візуальна культура. Це пов’язано не тільки з більшою популярністю 
візуальної культури, але і з тим, що візуальне дає більш повний доступ до 
реальності глобалізованого світу. Осмислення вимагає кардинальна зміна 
культурного суб’єкта в умовах глобалізації: сучасний індивід стикається вже не 
з «іншим», а лише з власною реальністю. Такого суб’єкта характеризує 
початкова включеність у ситуацію глобалізованого світу, у відношенні до якого 
не можна зайняти позицію стороннього спостерігача. Глобалізація, проте, не 
виражається у візуальній культурі безпосереднім чином, на рівні сюжету.  

Маркерами глобалізації стають два мотиви: теорія змови та утопічні 
очікування. Наполегливий мотив змови – спосіб хоч якось зафіксувати цю 
складність взаємозв’язків у сучасному глобалізованому світі, уявити суб’єкта, 
якого можна було б звинуватити в існуючих проблемах. Параноя стає звичним 
станом колективного відчуття. Поряд з параноєю, поширеною реакцією на ці 
нові умови глобалізації стає побудова утопій: глобалізація породжує надії на 
можливість існування нової людини, нових форм колективності і нової екології. 
Ці два порядки відчування – жах і надія на порятунок – маркують межі способів 
репрезентації глобалізації. Важливим буде тут наголосити на тому, що 
глобалізація в якості нового історичного феномену вперше зробила все це 
видимим і візуально неминучим. 

На думку Ф.Джеймісона, сучасність відзначається певною зворотною 
апокаліптичністю (сукупністю вкрай песимістичних передчуттів і прогнозів) в 
якій передчуття майбутнього, катастрофічного або рятівного, замінились 
відчуттями кінця того або іншого (кінця ідеології, мистецтва чи соціального 
класу, криза ленінізму, соціальної демократії чи суспільства всезагального 
добробуту тощо), взяті разом вони, ймовірно, і являються тим, що все частіше 
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позначається постмодернізмом. А докази на користь його існування 
спираються на гіпотезу деякого радикального перелому або ж розриву. 

Для постмодернізму характерна інтенція до рефлексивного визначення 
феномену постмодерну в цілому за допомогою вказівки на окремі (як у сенсі 
неуніверсальності поширення, так і в сенсі локальності предметності) його 
характеристики. Так, наприклад, Ж.Ф.Ліотар вважає, що постмодернізм може 
бути визначений як недовіра до метаоповідей, а Джеймісон, в свою чергу, 
вбачає атрибутивну характеристику постмодернізму в орієнтації на специфічну 
пародійність (пастіш). 

Таким чином, постмодернізм, на думку Фредріка Джеймісона, – це нова 
культурна логіка, в якій передчуття майбутнього, катастрофічного або 
рятівного, замінилися відчуттям кінця. 

Фредрік Джеймісон пропонує недвозначний образ постмодерністського 
суспільства, що складається з декількох фундаментальних елементів. По-
перше, постмодерн характеризується відсутністю глибини, поверхневим 
поглядом на світ, що знаходить своє продовження як у сучасній теорії, так і в 
цілком новій культурі іміджу та симулякруму. Джеймісон характеризує симулякр 
як ідентичну копію, для якої ніколи не існувало оригіналу. В ситуації 
постмодернізму будь-який феномен культури стає власним образом, плоскою 
картинкою, іміджем, симулякром (копією без оригіналу) – точною копією 
товарної форми. Світ постмодернізму – це світ поверхневих без глибини і 
дифузних, позбавлених дистанцій і традиційних членувань гіперпростору, в 
якому стає проблематичною сама можливість орієнтування, вираження 
відношень просторових, часових, причинних, цільових. [2, с.30-35]  

По-друге, постмодерністському суспільству притаманне послаблення 
емоцій або афектів. В ситуації постмодерну відчуження змінилось 
фрагментацією. Оскільки суспільство та індивіди в ньому розпалися на 
частини, залишається лише безпричинний і знеособлений афект, з 
характерним відчуттям своєрідної ейфорії або напруги.  

Отже, сучасне суспільство характеризується фрагментарністю, появою 
нової площинності чи відсутності глибини, нової поверховості в буквальному 
сенсі цього слова. Оскільки світ і люди в цьому світі розпалися на частини, 
втративши якості цілісності, залишається лише безпричинний і знеособлений 
афект (почуття, емоції, суб’єктивність). На зміну глибоким почуттям приходить 
постійне збудження, те, що Джеймісон називає «напруженням», ейфорією. 
Змінюється як сам об’єктивний світ – який тепер перетворюється на множину 
текстів чи симулякрів, – так і диспозиції суб’єкта; відчуження суб’єкта 
поступається місцем фрагментації суб’єкта. 

По-третє, втрачається історичність як в індивідуальному ставленні до 
суспільної історії, так і в нових формах індивідуальної темпоральності, чия 
шизофренічна структура зумовить нові типи відносин в соціально-культурній 
площині. Поняття історії в концепції Джеймісона постає як єдність двох 
змістовних рівнів: як зовнішнього соціально-економічного буття людей у зміні 
своїх образів в часі, та як внутрішньої форми досвіду (повсякденного, 
естетичного, культурного, соціального тощо) представників даного часу. 

Історія – це та субстанція соціальності, яка одночасно являється і 
формою організації досвіду індивіда, і формою людського мислення. Подібно 
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поняттю «реального» у Ж.Лакана, історія у визначенні Джеймісона це те, що не 
в змозі мислити індивід, який знаходиться в межі історії, тому що це є те, як він 
мислить. Мислити історично (історіізувати), згідно Джеймісона, – це така 
спроба зазирнути за зворотний бік поняття, спроба мислення мислити проти 
самого себе, яка призводить не до необмеженого ірраціоналізму (як 
помилково, на думку Джеймісона, вважає Ю.Габермас), а до справжньої 
діалектики.[2, с.75-76, с.80-81] 

Артикульована історія – це ніщо не інше як нарратив, тобто певний спосіб 
приведення реальності, що складається з різних вимірів, «темпоральностей» 
(природно-біологічні мікро- і макроритми, час повсякденності, економічні цикли, 
великі ритми соціальної історії) до єдиної форми. Нарратив розглядається 
Ф.Джеймісоном як головна функція або інстанція людського мислення, 
конститутивний для всієї культури процес. Людина проживає історію у формі 
розповіді, асимптотично наближаючись до історії, але не торкаючись її 
безпосередньо. 

Отже, за формулюванням Ф. Джеймісона, нарративна процедура 
фактично «творить реальність», одночасно постулюючи її відносність, тобто 
свою відмову від якої б то не було претензії на адекватність як презентацію 
певної позанарративної реальності. Історія подій квантується в нарративах, і 
поза їхньої плюральності у неї немає і не може бути маси спокою (як немає і не 
може бути первинного сенсу тексту). Нарратив – це розповідь, яка завжди 
може бути розказана по-іншому. Тому, в рамках нарративної історії сенс події 
трактується не як оснований онтологією історичного процесу, але як такий, що 
виникає в контексті розповіді про подію та іманентно пов’язаний з 
інтерпретацією. 

Культурна детермінація, за Джеймісоном, має логічну форму структурної 
каузальності, в якій структура – це така комбінація елементів, де немає нічого 
зовнішнього її ефектам. Структура цілком є присутньою у своїх ефектах. 
Структурна причина є відсутньою в тому сенсі, що вона виявляється 
іманентною своїм наслідкам. Відсутня причина, за Джеймісоном, – це ще одне 
визначення історії як цілісної синхронної системи соціальних відносин або 
соціальної тотальності. Феномени культури повинні інтерпретуватися не в 
світлі детермінованості яким-небудь культурним рівнем або областю, але як 
ефекти системи взаємовідносин між усіма культурними стратами (економічної, 
політичної, естетичної тощо). 

Втрата історичності, на думку Джеймісона, призводить до інверсійного 
споживання всіх стилів, ідей минулого (попурі), і крім того до невиразного 
відчуття історичного розвитку. Минуле і теперішнє нерозривно переплетені, 
втрата часового сприйняття, нездатність розрізняти минуле, теперішнє і 
майбутнє проявляється на індивідуальному рівні в свого роду шизофренії, яку 
слід інтерпретувати як розрив відношень між означаючими. Тому, для індивіда 
постмодерного суспільства події носять роздроблений, хаотичний і дискретний 
характер.  

Отже, сучасний індивід, користуючись термінологією Джеймісона, має 
характеристики шизофреника, який не здогадується про персональну 
ідентичність, оскільки ідентичність залежить від переживання сталого «Я» і 
«власного Я» в часі. Окрім цього, шизофреник бездіяльний, оскільки має 
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проект, що значить має здатність підпорядковувати себе обов’язку, 
непреривному в часі, тобто він відданий певному недиференційованому 
баченню світу в теперішньому.  

По-четверте, з сучасним суспільством пов’язана нова технологія: замість 
виробничих технологій переважають репродуктивні (відтворюючі), прикладом 
Джеймісон приводить всезростаючу масштабність популярності нових агентів 
соціалізації – візуальних форм (телебачення, фотографія). Тому, сучасне 
суспільство представлене візуальною культурою, культурою образів і 
симулякрів. Соціум заповнений тисячами образів, що стали кінцевою формою 
матеріалізації товарів. Складно не погодитися з науковцем, що в сучасному 
суспільстві фотографія замінила живопис, фільм замінив книгу. 

Кажучи про переважання відтворюючих, а не виробляючих технологій, 
Джеймісон має на увазі величезну роль в сучасній ситуації технологій, 
пов’язаних з поширенням різного роду інформації (особливо електронних 
засобів типу телебачення, інтернет). Відтворюючі технології створюють 
абсолютно нові умови для існування культури, для процесу соціалізації, 
призводять до величезного розмаїття – образів, знаків, символів, в яких 
людина найчастіше не в силах розібратися. Тому, змінюються передові 
фактори соціалізації, агенти соціалізаційних практик, основні механізми, 
стирається грань між рівнями процесу. [3] 

Отож, важливими особливостями дослідження соціалізаційних практик в 
ситуації постмодернізму, являються «пастіш», «афект», «шизофренія» та 
«смерть суб’єкта», або кінець індивідуалізму як такого. Сучасній ситуації 
притаманна певна реструктурація: ті особливості, які раніше були підлеглими, 
тепер стають домінантними, і, навпаки, ті характеристики, які були на першому 
плані, тепер стають другорядними. Відбувається трансформація реальності в 
образи (симулякри) і фрагментація часу в серію повторюваного теперішнього.  

Теми «смерті суб’єкта» як такого – кінця автономної буржуазної монади, 
«еґо» чи індивідуума – та акценту (чи у формі певного нового морального 
ідеалу, чи у формі емпіричного опису) на децентрації зцентрованого суб’єкта 
являються на думку Джеймісона найактуальнішими в сучасній теорії. Таким 
чином, зцентрований суб’єкт «канув у небуття», він існував колись у період 
нуклеарної сім’ї, проте нині у світі організованої бюрократії він зник.  

Разом зі «смертю суб’єкта» приходить кінець унікального та 
індивідуального. Звільнення у сучасному суспільстві від аномії зцентрованого 
суб’єкта означає не лише звільнення від тривоги, а й звільнення від будь-якого 
іншого почуття, оскільки вже не існує «Я», наявного для того, щоб породжувати 
почуття. Тобто, ці почуття (або як у Ж.Ф.Ліотара «інтенсивності») наразі текучі 
та імперсональні і мають тенденцію до підпорядкування особливого роду 
ейфорії.  

Сучасний індивід, на думку Джеймісона, скоріше живе у синхронному 
плані, аніж у діахронному, а повсякденне життя, досвід, культурні норми 
підпорядковані категоріям простору, а не категоріям часу. [2, с.35-36] 

Постмодернізм як соціальна теорія основана на відмові від концепту 
«суб’єкта». Зникнення індивідуального суб’єкта, поряд зі своїми зовнішніми 
наслідками, зростаючою неможливістю індивідуального стилю породили майже 
повсюдну практику пастішу, тобто нейтральну практику наслідування. 
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На думку сучасних критиків, найбільш авторитетне визначення поняття 
«пастіш» дає Фредрік Джеймісон, характеризуючи його як основний модус 
постмодерністської культури та механізм соціалізації. Оскільки пародія стала 
неможливою через втрату норми верифікованого дискурсу, то на противагу їй 
пастіш виступає одночасно і в якості традиційної функції пародії, і в якості 
нейтральної практики стилізованої мімікрії, в якій вже відсутній прихований 
мотив пародії, відсутнє почуття, остаточно згаслого, що ще існує дещо 
нормальне на фоні зображуваного в комічному світлі. [2, с.37-39] 

Отже, як можемо бачити, Джеймісон пропонує образ постмодерну, в 
якому люди пливуть за течією і не здатні осягнути багатонаціональну 
суспільно-політичну систему або бурхливо зростаючу культуру, в якій вони 
живуть. Люди перейшли від світу, що визначається на основі часу, до світу, що 
визначається простором (гіперпростір). Таким чином, центральною сучасною 
проблемою стає втрата індивідами здатності визначати своє місце в цьому 
просторі і будувати його когнітивні карти, тобто втрачається здатність індивіда 
в ідентичності. 

Перш ніж перейти до аналізу поняття «ідентичності», слід для більшої 
ясності даного процесу детальніше зупинитися на поняттях «репрезентації», 
«тотальності» та «реіфікації». 

Характерними для постмодерну, на думку Ф.Джеймісона, являються 
репрезентація та тотальність. Для Джеймісона репрезентація це відношення не 
стільки між досвідом та його ідеальним відображенням, присутнім і відсутнім, 
суб’єктом і об’єктом. Логічна структура репрезентації це відношення між 
загальним (суспільним) та одиничним (індивідуальним).  

Базовим в інтерпретативній моделі Джеймісона є те, яким чином 
феномени індивідуального порядку репрезентуються на рівні соціальної 
тотальності. Індивідуальне набуває сенсу, будучи репрезентованим у формі 
загального, займаючи свою структурну позицію в системі соціальних відносин. 
Органічна колективність або модус дистанційованості від неї виступає 
фундаментальним смислопороджуючим чинником культури та соціалізаційних 
практик. 

Однією з базисних характеристик постмодернізму стає стирання старих 
(істотно модерністських) меж між високою культурою і так званою масовою або 
комерційною культурою, а також поява нових видів текстів (нарратив), 
наповнених формами, поняттями, змістом тієї самої культурної індустрії, яка 
так енергійно відкидалася усіма прихильниками модернізму. Сталося те, що 
соціальне культурне виробництво сьогодні прилаштувалося до товарного 
виробництва в цілому. [2, с.23-24] 

На думку Джеймісона, базова тенденція соціальних процесів, зокрема 
соціалізаційних практик, сучасного суспільства може бути визначена як 
товарне уречевлення. Реіфікація (тобто опредметнення, уречевлення 
соціальних відносин; об’єктивація) характеризує такий спосіб виробництва, в 
якому відбувається заміщення споживчої вартості вартістю товарною і 
перетворення в товарну вартість будь-яких проявів соціального життя. 
Суміжний аспект реіфікації – фрагментаризація всього соціального поля і 
трансформація суб’єкта в самозамкнуту монаду, позбавлену своїх органічних 
зв’язків з соціальним оточенням. Товар як форма суб’єктивності і соціальних 
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відносин, для Джеймісона, це інтерпретативний ключ до всіх продуктів 
соціального життя.  

Процес реіфікації для Джеймісона виступає не просто як позначення 
процесів перетворення людських відношень в «речові/матеріальні» – товар, 
гроші стають вузловими пунктами і всезагальним медіатором у відношеннях 
людей. Окрім цього, Фредрік Джеймісон, відзначає ще декілька характерних 
особливостей реіфікації.  

По-перше, реіфікація передбачає фрагментаризацію і спеціалізацію 
всього соціального поля: «традиційні/природні» єдності, соціальні форми, 
людські відношення, культурні феномени, релігійні системи систематично 
розбиваються на частини, для того, щоб бути знову зібраними більш 
ефективним чином у формі пост-природних процесів або механізмів. По-друге, 
реіфікація реалізується в автономізації соціального життя. Утворені ізольовані 
фрагменти соціального життя набувають автономії, як речі, що існують самі по 
собі. Тому, з одного боку, найпоширенішим продуктом реіфікації в сучасному 
суспільстві виявляється вирваний з різного роду органічних форм 
колективності та ізольований в а-комунікативній самозамкнутості індивід; а з 
іншого боку, саме автономія форми одночасно слугує компенсацією 
дегуманізованого досвіду розпаду соціального буття. По-третє, реіфікація веде 
до товарної фетишизації, яку Джеймісон описує як мутацію речей, результатом 
якої являється рекламний образ, симулякр. Культура як й інші соціальні явища 
перетворюється в споживчий товар, це перетворення Джеймісон позначає як 
«діснейфікація». 

Дитячий та сімейний досвід якісно відокремлюються, «спеціалізуються» 
від решти біографічного досвіду і соціального життя; сексуальність 
автономізуються в особливий вимір, в незалежну символічну систему, 
перестаючи бути одним з повсякденних тілесний проявів загального 
функціонування організму (як наприклад, харчування). 

Ставлячи на перший план соціалізоване поняття символічного, 
Джеймісон (вслід за Лаканом) викриває міфічність персональної ідентичності, 
«еґо» як суб’єкта бажань з усіма його сімейно-сексуальними обмеженнями.  

Отже, ідентичність, на думку Фредріка Джеймісона, – це соціальна доля 
історичної людини, що сама генерується способом виробництва. Досконалий 
модус ідентичності – створений по формі товару, у виробництві якого і криється 
таємниця приписування речам абстрактної тотожності, стирання їх якісного 
буття. Товарне виробництво, гроші, ринок робочої сили, розподіл праці, за 
Джеймісоном, виступають в якості первинних факторів як виробництва 
ідентичності, так і всіх її проявів. Тому, тотальність стає позитивним 
вирішенням проблеми ідентичності. 

На етапі сучасного функціонування суспільства розпадається класичний 
суб’єкт (чи ідеологічна ілюзія класичного суб’єкта). Суб’єкт втрачає здатність 
організовувати своє минуле і майбутнє у вигляді логічно систематизованого 
досвіду. Джеймісон робить припущення, що сама персональна тотожність 
суб’єкта є ефектом певного часового упорядкування минулого і майбутнього 
відносно до деякого організуючого центру сьогодення. Суб’єктивність 
характеризується втратою смислового зв’язку з означуваним (історією) і 
розривом ланцюга означаючих. Тому, постмодерністський шизосуб’єкт 
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замикається в переживанні чистих матеріальних означаючих або незв’язної 
серії точкових, дрейфуючих моментів сьогодення (інтенсивностей). 

В результаті здійсненого аналізу виявлено, що Ф. Джеймісон, відповідно 
до своїх соціально-культурологічних поглядів та інтерпретативного підходу, 
пише про сучасний світ як про такий, що став одночасно фактичним, хаотичним 
і різнорідним. Суспільству постмодернізму притаманні: поява пастішу, 
шизофренічного досвіду, дискурс в теорії та домінування візуальності над 
розповідністю в сучасній культурі. Культура виявляється, головним чином, 
основним механізмом соціалізації в ситуації постмодерну; виробником 
загального ціннісно-нормативного сприйняття оточуючої реальності; 
акумуляцією і тиражуванням знань, створення нових можливостей для 
самореалізації індивіда; процесом стандартизації інтересів і потреб соціуму; 
феноменом виправдання процесів, які відбуваються в навколишньому 
середовищі; процесом згладжування деструктивних тенденцій; соціально-
психологічним регулятором стану суспільства та окремих його членів; 
ефективним засобом маніпулювання суспільною свідомістю та особистістю. 

Висновки. 1. В координатах соціально-культурної парадигми 
постмодерністських досліджень Ф.Джеймісона отримала аргументацію важлива 
дослідницька позиція, згідно якої індивід, соціалізований в культурі 
постмодерну, з її множинністю та варіантністю де найбільш значимою стає 
знакова реальність, виявляється не лише позбавлений будь-яких конкретних 
нормативних соціалізаційних орієнтирів, але й не здатний ідентифікувати свою 
особистість з тими чи іншими ціннісними системами, тобто усвідомити себе як 
особистість. Руйнуються базові механізми соціалізації, стирається грань між 
рівнями соціалізації та агентами, їх ролі в процесі соціалізації. Процес 
соціалізації набуває товарного характеру, процесу універсальної 
стандартизації. Індивід постає перед безліччю спокус та проблем реіфікації, 
тому однією з головних цілей соціалізації сьогодні являється вироблення у 
індивіда критичності, вміння піддавати сумніву абсолютно всі процеси, що 
відбуваються в гіперреальності. А також, виробити необхідну грань між 
абсолютною залежністю від соціальної реальності та повною індивідуальною 
автономністю. 2. Культура постмодерну, згідно позиції Ф. Джеймісона, 
характеризується перенасиченням різноманітної інформації. Тому, окрім 
засвоєння цієї інформації, процес соціалізації повинен реалізувати у індивіда 
здатність оперативного перегляду досвіду, як власного так й історичного, а 
також формувати здатність структурувати накопичене знання і, водночас, 
відмовлятися від певної його частини. Проблема соціалізації в ситуації 
постмодерну відзначається певним колом суперечностей, пов’язаних з 
остаточним розривом соціального та індивідуального, розпадом, 
фрагментаризацією як соціуму, так і смисложиттєвих практик соціальних 
суб’єктів. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕНТУ БЛОГУ ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КАПІТАЛІВ 
СУБ’ЄКТІВ У БЛОГОСФЕРІ (НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНОГО КОНТЕНТ-

АНАЛІЗУ) 
В статті наведено результати контент-аналізу блогу, проведеного автором як 

ілюстрацію можливості емпіричного дослідження капіталів суб’єктів в блогосфері. 
Блогосферу автор розглядає як частину комунікативного простору Інтернет. Автор 
робить висновки щодо характеристик капіталів в блогосфері. 

Ключові слова: блогосфера, капітал, контент-аналіз, Інтернет-комунікація. 
В статье приведены результаты контент-анализа блога, проведенного автором 

в качестве иллюстрации возможности эмпирического исследования капиталов 
субъектов в блогосфере. Блогосферу автор рассматривает как часть 
коммуникативного пространства Интернет. Автор делает выводы насчет 
характеристик капиталов в блогосфере. 

Ключевые слова: блогосфера, капитал, контент-анализ, Интернет-
коммуникация. 

This paper contains results of content analysis of blog. The content analysis illustrates the 
possibility of empirical investigations of actors’ capitals in the blogosphere. The author examines 
the blogosphere as a part of the communication space of the Internet. The author makes 
conclusions about characteristics of actors’ capitals in the blogosphere. 

Keywords: blogosphere, capital, content analysis, Internet communication. 
 
Актуальність.дослідження. Блогосфера є явищем відносно новим, що 

практично не досліджувалося соціологією в Україні. Кількість досліджень та 
публікацій, пов’язаних із вивченням блогосфери зростає, але їх здійснюють 
переважно маркетологи, спеціалісти з реклами та інші спеціалісти для своєї 
суто прикладної діяльності, проте не соціологи. Якщо в США та країнах 
Західної Європи науковці розробляють соціологічні уявлення про блогосферу в 
межах соціології Інтернет як соціологічної теорії середнього рівня, то у 
вітчизняній соціологічній думці ще не сформовано цілісної теорії, представники 
якої займалися б соціологічним дослідженням Інтернет. 

Сьогодні частка інформації, що зберігається, передається та 
інтерпретується в мережі Інтернет, стає дедалі більшою. Звіт дослідницької 
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компанії Royal Pingdom «Інтернет 2010 в цифрах» містить інформацію щодо 
того, що наприкінці 2010 року кількість користувачів Інтернет в світі склало 
майже 2 мільярди, що на 14% більше, ніж у 2009 році [Число]. За даними 
компанії Gemius, в Україні ж станом на січень 2011 року близько 12 мільйонів 
людей користуються мережею Інтернет, що на 500 тисяч більше, ніж в грудні 
2010 року [Кутик, 2011]. Інтернет постає як новий комунікативний простір із 
притаманними йому особливостями перебігу комунікативних процесів. 

Суб’єктам Інтернет-комунікації, зокрема комунікації в блогосфері, 
притаманні соціальні ознаки, а тому вважаємо необхідним вироблення суто 
соціологічного уявлення про блогерів та їх активність. Їх діяльність в 
блогосфері не є відірваною від їх діяльності поза нею, а тому вивчаючи 
комунікативні практики блогерів, ми не можемо уникнути розгляду тих їх 
соціальних властивостей, яких суб’єкти набувають не тільки в блогосфері, але і 
поза нею. Для вивчення соціальних властивостей блогерів ми застосовуємо 
поняття капіталу суб’єкта в тому значенні, якого йому надає П.Бурд’є. Капітал – 
це ресурси, що здатні приносити додаткові блага своєму власнику, 
підвищувати його життєві шанси. Основними властивостями капіталу є цінність, 
обіг та конвертація, зростання в процесі обігу [1,с. 60-75; 3,с. 20-33]. 

Наукова проблема даної статті полягає у полягає у невідповідності рівня 
вже вироблених наукових знань про блогосферу як новий комунікативний 
простір рівню знань, необхідних для вирішення проблемних ситуацій, що 
існують у блогосфері. Такими проблемними ситуаціями, що потребують 
розв’язання, є зокрема такі правопорушення, як, наприклад, екстремістські 
заклики, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, наклепи, порушення 
авторського права тощо. Ці проблемні ситуації зокрема пов’язані із 
суперечністю між неформальними нормами, що застосовуються у блогосфері, і 
чинними правовими нормами, а також із невідповідністю соціальних статусів 
суб’єктів в блогосфері і поза нею. Потреба у регулюванні таких ситуацій 
порушення чинних законодавчих норм під час комунікації в блогосфері є лише 
однією із причин, що зумовлюють необхідність досліджень блогосфери задля 
вироблення рекомендацій по запобіганню правопорушень Важливо розуміти, 
що комунікативний простір блогосфери не є ізольований від суспільства, а 
проблеми і конфлікти в цьому віртуальному просторі можуть мати цілком 
реальні наслідки. 

Метою даної статті є виділення на основі контент-аналізу характеристик 
капіталів суб’єктів у блогосфері. 

На жаль, зареєструвати величину усіх видів капіталу суб’єктів в 
блогосфері ми не можемо, оскільки не вистачає доступних емпіричних 
індикаторів. Єдині можливості достовірного визначення величини мають лише 
символічний, соціальний та культурний капітали суб’єкта в блогосфері. 
Економічний, фізичний та інші види капіталу, які зокрема надає в своїй 
класифікації В.Радаєв [3,с. 20-33], виміряти в блогосфері значно важче хоча б 
тому, що вони не є настільки явно виражені і значущі у ході комунікативних 
практик суб’єктів, як, соціальний, символічний та культурний. 

Соціальний та символічний капітали в блогосфері представлені одними й 
тими ж емпіричними індикаторами: місце в рейтингу блогів за авторитетністю, 
що формується на основі врахування таких показників, як кількість друзів блогу 
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– осіб, які підписані на блог, кількість посилань на блог, кількість відвідувань 
блогу з унікальних IP-адрес, кількість коментарів. Тому ми не бачимо сенсу 
розділяти ці два види капіталу в блогосфері. Індикаторами соціального 
капіталу суб’єкта в блогосфері слугує кількість та якість соціальних зв’язків 
суб’єкта. Ці показники формуються на основі позитивної репутації блогера та 
довіри до нього з боку аудиторії. І навпаки, кращу репутацію в блогосфері має 
той блогер, чия аудиторія є більшою. Найбільшою довірою та позитивною 
репутацією володіють саме ті блогери, що мають найбільшу аудиторію, тобто 
соціальний капітал. Читачі «голосують» за блогера своєю увагою Matheson, 
2004: P. 443-468] – емпіричними індикаторами тут є підписка на блог (кількість), 
кількість коментарів, кількість відвідувань. На нашу думку, такий щільний 
зв'язок соціального та символічного капіталу суб’єктів в блогосфері 
пояснюється тим, що комунікація тут заснована на принципі добровільності 
вибору джерела інформації. Конкуренція блогерів як джерел інформації 
величезна – аудиторію неможливо втримати біля нецікавого для неї блогу [7,с. 
443-446; 8,с. 481-496]. Тому популярність блогу, індекс цитувань, посилання на 
блогера – все це не лише індикатори символічного капіталу, але і непрямо – 
капіталу культурного. Таким чином, ми не бачимо підстав для розділення 
соціального і символічного капіталів на емпіричному рівні, де вони 
представлені одними й тими ж індикаторами.  

Проведене нами розвідкове дослідження слугує ілюстрацією того, що 
соціологічними методами можна емпірично дослідити капітали суб’єктів в 
блогосфері. Зокрема, ми намагаємося перевести мову абстрактних понять на 
мову доступних для реєстрації емпіричних індикаторів. На жаль, у доступних 
нам джерелах ми не знайшли прикладів застосування методу контент-аналізу у 
дослідженнях блогосфери. Оскільки наше емпіричне дослідження носить суто 
розвідковий характер, то результати контент-аналізу ми не збираємося 
екстраполювати на генеральну сукупність доступних нам блогів. Цей контент-
аналіз є дослідженням випадку. 

 Теоретичне розведення понять соціального і символічного капіталів 
блогера, як ми вже вказували раніше, не означає виділення для них різних 
емпіричних індикаторів. Таблиця 1 (див. Додатки до статті) містить емпіричні 
одиниці аналізу для контент-аналізу та емпіричні індикатори для понять 
культурного, соціального, символічного капіталів. Останні два, на нашу думку, 
доречніше інтерпретувати як соціальний капітал блогера, виражений у 
символічній формі. 

Сама ідея застосування методу контент-аналізу записів у блозі для 
виділення характеристик капіталів автора блогу ґрунтується на розумінні нами 
запису в блозі як форми репрезентації культурного капіталу суб’єкта, а кількості 
коментарів – як форми репрезентації соціального капіталу, вираженого у 
символічній формі.  

Дане дослідження є нерепрезентативним, вибіркова сукупність документів 
для проведення контент-аналізу складає сукупність записів українського 
блогера І.Бігдана (ibigdan.livejournal.com) в період з 01.02.2011 по 15.03.2011, 
що становить 320 записів (http://ibigdan.livejournal.com/2011/02). 

На момент проведення контент-аналізу за даними рейтингу 
російськомовних блогів від компанії «Яндекс» [Рейтинг] блог І.Бігдана обіймав 
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четверте місце за авторитетністю в російськомовній блогосфері (зокрема, ця 
позиція зберігалася протягом останніх півроку). Перші ж три місця цього 
рейтингу (перше місце – блог «Новости в фотографиях. Фоторепортажи со 
всего мира», bigpicture.ru, друге місце – «Команда Т», teh-
nomad.livejournal.com, третє – «Интернет-журнал ETODAY», etoday.ru ), 
посідали блоги, над якими працюють авторські колективи, в склад яких 
входять, зокрема, професійні журналісти, анонімні користувачі [Рейтинг]. Нам 
же необхідно фіксувати індикатори капіталів конкретного суб’єкту, який 
одноосібно несе відповідальність за зміст свого блогу. Таким суб’єктом ми 
обрали Ігоря Бігдана, програміста із міста Кременчук Полтавської області. 

У березні 2010 року блог І.Бігдана «Самый сок!» займав перше місце в 
цьому ж рейтингу. 21 березня 2010 хакер Хелл, зламав блог І.Бігдана на сервісі 
LiveJournal.com. І.Бігдан в середині березня 2010 р став найпопулярнішим 
блоггером російськомовного сегмента блогосфери за версією рейтингу від 
«Яндекс». Через хакерську атаку блог І.Бігдана втратив провідне місце у 
рейтингу блогів [УКРІНФОРМ]. 

Оскільки метою статті є виділення характеристик капіталів суб’єктів в 
блогосфері, а записи в блозі ми розуміємо як форми репрезентації капіталів, то 
наведений контент-аналіз має на меті виділити характеристики записів, у 
формі яких репрезентуються характеристики капіталів. Тобто, на емпіричному 
рівні це означатиме, що найбільш коментовані записи є такими, що сприяють 
накопиченню соціального капіталу блогера, а характеристики цього запису 
репрезентують культурний капітал блогера.  

Для досягнення цієї мети ми поставили наступні завдання: 
1. Визначити характеристики (тематику, контекст згадування теми, форму, 

авторство, кількість коментарів) записів. 
2. Визначити характеристики (тематику, контекст згадування теми, форму, 

авторство) найбільш коментованих записів. 
Робочими гіпотезами нашого дослідження були такі: 

1. Записи із негативним настроєм отримують більше коментарів, ніж записи 
із позитивним і нейтральним настроєм. 

2. Записи приватної тематики отримують більше коментарів, ніж записи 
публічної тематики. 

3. Записи, що містять візуальні матеріали (статичні і динамічні), отримують 
більше коментарів, ніж інші записи. 

4. Кількість коментарів не залежить від авторства запису (цитування або 
власне авторство). 

 Дані статистики були отримані нами в результаті математичних 
розрахунків, зокрема у програмі SPSS Statistics. Результатом отриманим даних 
є перевірка висунутих гіпотез. Логіка перевірки гіпотез включала отримання 
кількісних характеристик одиниць аналізу, виділення з вибіркової сукупності 
записів найбільш коментованих (таких, що отримали 100 і більше коментарів), 
співставлення статистик найбільш коментованих записів із гіпотезами. Дана 
логіка була обґрунтована нашим розумінням запису в блозі та коментарів до 
ней як форм репрезентації капіталів суб’єкта в блогосфері.  

Висновок. Таким чином, із висунутих нами гіпотез підтвердилися гіпотези 
перша, третя і четверта, друга гіпотеза була спростована. 
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Тобто, на основі проведеного контент-аналізу ми можемо стверджувати 
наступне:  

1. Записи із негативним настроєм отримують більше коментарів, ніж 
записи із позитивним і нейтральним настроєм. 

2. Записи публічної тематики отримують більше коментарів, ніж записи 
приватної тематики. 

3. Записи, що містять візуальні матеріали (статичні і динамічні), 
отримують більше коментарів, ніж інші записи. 

4. Кількість коментарів не залежить від авторства запису (цитування 
або власне авторство). 

Інакше кажучи, в результаті контент-аналізу ми визначили, які 
характеристики є притаманними записам, що збирають найбільше коментарів. 
Мовою теорії капіталів це означає, що ми визначили, які показники культурного 
капіталу блогера є значущими для накопичення ним соціального капіталу. 

Ми встановили, що не всі показники культурного капіталу цього суб’єкта в 
блогосфері впливають на показники його соціального капіталу. Зокрема, на 
накопичення ним соціального капіталу, що появляється у кількості коментарів 
до запису, не впливає показник авторство матеріалів, що містить запис 
(цитування чи власне авторство). Інші ж виділені нам показники культурного 
капіталу суб’єкта є важливими для накопичення ним соціального капіталу. 

І хоча даний контент-аналіз є дослідженням випадку і його результати 
неможна екстраполювати на інші блоги, гіпотези, які ми підтвердили в перебігу 
емпіричного дослідження, можуть слугувати відправною точкою у подальших, 
більш масштабних дослідженнях. 

Подальші дослідження різновидів капіталу суб’єктів в блогосфері можуть 
бути пов’язані із вивченням статусних груп та соціальної структури, які 
утворюють блогери. В перспективі дослідження капіталів блогерів повинні 
здійснюватися не лише на теоретичному, але і на емпіричному рівні. 
Представлене нами дослідження розвідкового характеру показує можливості 
дослідження капіталів блогерів. Очевидно, що контент-аналіз – не єдиний 
можливий метод дослідження комунікативних практик в блогосфері, проте він є 
зручним для проведення досліджень різного характеру, зокрема, порівняльних 
досліджень повідомлень в традиційних ЗМК та в блогах, дослідження ролі 
суб’єкта-автора інформації, порівняльних досліджень змісту і форми 
повідомлень в різних блогах, досліджень специфіки блогів різних країн, 
форматів, тематики тощо. 

Соціологічні дослідження блогосфери мають великі перспективи, оскільки 
наявний сьогодні рівень соціологічного знання про цей комунікативний простір 
є недостатнім для розв’язання тих суперечностей і конфліктів, що в ньому 
виникають. І хоча представлений нами контент-аналіз не є репрезентативним, 
він ілюструє важливі можливості соціологічного дослідження, зокрема, 
знаходження емпіричних індикаторів концептів, створення інструментарію для 
реєстрації емпіричних індикаторів, формулювання та перевірку гіпотез. Це 
означає, що сьогодні соціологія здатна не лише продукувати абстрактні 
міркування щодо нового комунікативного простору, але і будувати концепції, 
теоретично узагальнюючи емпіричний матеріал. Дослідження блогосфери 
мають розглядатися соціологами в ширшому контексті дослідження ЗМК в 
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цілому, доповнювати вже наявні знання про комунікативні практики соціальних 
суб’єктів. 
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ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНА НАДІЙНІСТЬ-ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ОСОБИСТІСНИХ 
СИГНАТУР 

В статті запропоновано метод оцінки надійності-еквівалентності особистісних 
сигнатур на рівні окремого індивіду. Сигнатури будувалися на основі даних конджойнт-
аналізу сприйняття ситуацій скоєння зла. Виділено три кластери сигнатур, які 
відрізняються рівнем надійності і ступенем відповідності моделі даним 

Ключові слова: інтраіндивідуальна варіативність, особистісні сигнатури, 
надійність-еквівалентність, конджойнт-аналіз,  

В статье предложен метод оценки надежности-эквивалентности личностных 
сигнатур на уровне отдельного индивида. Сигнатуры строились на основе данных 
конджойнт-анализа восприятия ситуаций совершения зла. Выделено три кластера 
сигнатур, отличающиеся уровнем надежности и степенью соответствия модели 
данным 

Ключевые слова: интраиндивидуальная вариативность, личностные сигнатуры, 
надежность-эквивалентность, конджойнт-анализ 

The paper proposes method for assessing reliability-equivalence of personal signatures on 
the level of an individual. Signatures were built on the basis of evil situation perception using 
conjoint-analysis. Three clusters of signatures were discovered that differ in the reliability and 
character of model-data fit. 

Keywords: intraindividual variability, personal signatures, reliability-equivalence, conjoint-
analysis 
 

Проблема низької узгодженості (консистентності, когерентності, 
послідовності) людської поведінки знаходиться в центрі уваги психології 
особистості вже майже сто років і підходи до її вирішення досі ділять 
дослідників на непримиренні табори. Останні десятиліття все більше 
популярності набуває варіант, запропонований Уолтером Мішелем і його 
колегами, який отримав назву поведінкових, особистісних або міжособистісних 
сигнатур [1]. Поведінкова сигнатура є стабільним патерном прояву поведінки 
певного типу у сукупності ситуацій, який є наслідком функціонування 
когнітивно-афективної особистісної системи індивіду. Наприклад, в дослідженні 
[1] в якості поведінкових проявів досліджуваних (дітей в літньому таборі) 
вивчалися вербальна і фізична агресія, поступливість, ниття, просоціальна 
розмова, в таких типах ситуацій: одноліток дражнив, провокував або 
погрожував, дорослий робив зауваження дитині, дорослий карав дитину, 
одноліток ініціював позитивний соціальний контакт, дорослий вербально 
хвалив дитину. Поведінковий профіль будують зазвичай за результатами 
спостережень як умовну імовірність прояву поведінки певного типу в даному 
класі ситуацій. Для обчислення більш точних оцінок умовної ймовірності 
потрібно мати дані по великій кількості ситуацій, що не завжди буває можливим 



 115 

або зручним – деякі досліджувані можуть ніколи не потрапляти у певні ситуації, 
через що об’єм вибірки для аналізу профілів суттєво скорочується. Цілком 
можливо, що частота потрапляння у певний клас ситуацій сама є важливим 
діагностичним показником, який характеризує активну роль людини у 
формуванні контексту власної поведінки, проте зараз при побудові сигнатур ця 
інформація ігнорується. Важливо також вказати на те, що сигнатури можуть 
бути утворені й за іншими принципами. Наприклад, залежною змінною може 
виступати не тільки умовна ймовірність поведінки, а її інтенсивність чи 
пріоритетність. Крім того, не обов’язково, щоб сигнатура утворювалася на 
основі одного й того ж самого типу поведінки чи взагалі базувалася на 
зовнішньому спостереженні поведінки: досліджуваний може надавати відомості 
про свої думки чи емоції у певному наборі контекстів. Останній момент 
особливо важливий для того, щоб сигнатури могли стати зручним інструментом 
діагностики поза лабораторними умовами. 

Для використання сигнатур з метою змістовного опису індивіда потрібно 
переконливо продемонструвати той факт, що сигнатура є стійкою, відносно 
незмінною характеристикою останнього (Мішел і його колеги обрали термін 
стабільність, хоча, як я спробую показати нижче, це не досить вдалий термін). 
Процедура вимірювання стабільності, описана у [1], згодом стає класичною і 
відтворюється в інших дослідженнях. Для оцінки стабільності сигнатур 
сукупність всіх ситуацій певного типу у кожного досліджуваного випадковим 
чином ділилася на дві частини і на кожній з них обчислювалася умовна 
імовірність даної поведінки. Таким чином, кожний досліджуваний мав два 
профілі, побудованих на випадково утворених наборах ситуацій. Варто 
звернути увагу на те, що на графіках ці два профіля в роботі [1] позначені як 
«час 1» і «час 2», хоча насправді кожен з наборів жодним чином не був 
прив’язаний до певного часового проміжку. Інакше кажучи, термін 
«стабільність», який в психометричній літературі закріпився за дослідженням 
незмінності результатів вимірювання у часі, є терміном, що вводить в оману. 
Подібність форми двох профілів досліджуваного визначалася за допомогою 
іпсативного коефіцієнта кореляції (тобто, кореляція обчислювалася на даних 
кожної окремої людини). Фактично, ця кореляція характеризує стабільність 
рангового місця міжособистісних ситуацій для конкретного досліджуваного. 
Проте автори зазначають, що профіль, побудований на абсолютних значеннях 
умовної імовірності, може відбивати загальну для всіх досліджуваних 
тенденцію, яка не описує індивідуальну варіативність поведінки. 
Стандартизуючи умовну ймовірність поведінки шляхом обчислення z-балів (від 
сирого показника віднімається середнє значення і різниця ділиться на 
стандартне відхилення по вибірці досліджуваних), ми враховуємо 
«нормативний рівень», який визначається характером ситуації. В такий спосіб 
ідіографічний опис поведінки доповнюється номотетичними даними. 

Описаний метод визначення стабільності сигнатур має декілька проблем. 
По-перше, він суттєво залежить від того, яким чином сукупність ситуацій 
розбивається на дві частини. Оскільки цей процес є випадковим, то на тих 
самих даних можна отримати зовсім інші результати при повторному аналізі. 
Ця процедура має подібність до одного з старіших методів визначення 
надійності шляхом розбиття сукупності пунктів шкали на дві частини. Як 
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показав Кронбах, його показник альфа є узагальненням цього підходу, оскільки 
альфа інтерпретується як усереднення кореляції всіх можливих способів 
розбиття сукупності пунктів шкали навпіл. Таким чином, цей метод насправді 
можна вважати варіантом показника індивідуальної надійності-узгодженості, а 
не стабільності. 

Враховуючи те, що класична психометрика має три способи оцінки 
надійності даних на сукупності респондентів, я пропоную для опису 
індивідуальних показників надійності особистісних сигнатур ввести аналогічні 
за змістом показники. В даній роботі розглядається спосіб оцінки надійності-
еквівалентності на даних окремого досліджуваного. Мета роботи полягає в 
розробці підходу до визначення індивідуальної надійності-еквівалентності 
особистісних сигнатур і отриманні даних про надійність сигнатур сприйняття 
ситуацій скоєння зла на основі двох еквівалентних форм матричного 
запитальника . 

Актуальність роботи визначається потребою теорії діагностики на 
основі соціально-когнітивного підходу у власній психометричній парадигмі, яка 
б відповідала її цілям та методологічним принципам. Визначення 
індивідуальної надійності-стабільності і валідності дозволило зробити перший 
крок в цьому напрямку, на разі актуальною є дослідження можливості 
визначення надійності-еквівалентності на індивідуальному рівні.  

Вибірка і інструментарій. В дослідженні взяли участь 34 студента 
НаУКМА віком від 21 до 42 років (середній вік 25 років), серед яких було 12 
чоловіків і 22 жінки. В якості стимульного матеріалу виступали набори ситуацій, 
які описували застосування насильства до людей чи тварин, нещасні випадки 
тощо (див. в додатку вісім ситуацій з першого набору). Подібні випадки часто 
можна зустріти в засобах масової інформації в розділах «кримінальна хроніка» 
чи «сенсаційні події». Кожну з ситуацій в наборі респондент оцінював за 
ступенем скоєного зла, використовуючи семибальну шкалу від 1 (не є проявом 
зла) до 7 (крайній прояв зла). Збір даних відбувався за допомогою анкети в 
електронному вигляді, яка надсилалася на особисту поштову скриньку 
респондента. 

Оскільки дослідження передбачало вивчення важливості різних чинників 
для сприйняття ситуацій, останні конструювалися з використанням повного 
факторного плану. На основі аналізу літератури були обрані наступні фактори: 
1) персоніфікація опису ситуації – опис містив прізвища учасників події 
(злочинців чи жертв) або вони були анонімними; 2) географічна дистанція від 
місця, де відбувалася подія, до місцезнаходження респондента – мала 
(випадок стався в Україні) чи велика (випадок стався в іншій країні); 3) ступінь 
масовості жертв – одна-дві жертви чи більша кількість. Опис ситуацій прояву 
зла підбирався у відповідності до плану, в якому утворювалися всі можливі 
комбінації рівнів трьох вказаних факторів (таким чином, в кожному наборі 
містилося вісім описів ситуацій). Приклад плану для першого набору 
наведений у таблиці 1. За попередніми гіпотезами, персоніфікація опису 
ситуації, мала дистанція до місця проживання респондента та велика кількість 
жертв повинні мати більшу оцінку за залежною змінною. Проте, кожен з 
респондентів міг мати власний індивідуальний профіль сприйняття, в якому три 
фактори могли відігравати різну роль. Цілком зрозуміло, що окрім вказаних 
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трьох факторів, на оцінку респондента могли впливати й інші чинники – 
характер злочину (вбивство, побиття тощо), тип жертви (дитина, дорослий, 
тварина) і т.п. – тому очікувати повної тотожності сигнатур по декільком 
наборам ситуацій очікувати не доводиться.  

 
Таблиця 1. План для конструювання стимулів першого набору ситуацій 
Ситуація Персоніфікація ситуації Дистанція Масовість 

1 анонімна мала 1-2 жертви 
2 персоніфікована мала багато 
3 персоніфікована велика 1-2 жертви 
4 анонімна велика 1-2 жертви 
5 анонімна мала багато 
6 анонімна велика багато 
7 персоніфікована мала 1-2 жертви 
8 персоніфікована велика багато 

 
Аналіз зібраних даних. На першому кроці аналізу обчислювалися 

іпсативні кореляції між сигнатурами по двом наборам ситуацій для кожного 
досліджуваного за схемою, описаною у [1]. Автори цієї роботи в якості 
загального результату по вибірці в цілому наводять усереднений іпсативний 
коефіцієнт кореляції. Замість цього я пропоную подавати інформацію по 
квартилях, що дозволяє більш повно передати характер розподілу 
індивідуальних показників надійності. Для нестандартизованих сигнатур 
розподіл показника інтраіндивідуальної надійності-еквівалентності 
характеризується числами (0,071; 0,337; 0,504). Таким чином, можна побачити, 
що для типового представника вибірки надійність-еквівалентність двох різних 
інструментів вимірювання складає 0,337, а для чверті досліджуваних він 
перевищує 0,504. Оскільки перший квартиль, який ділить вибірку у 
співвідношенні 1:4, дорівнює величині 0,071, то гіпотезу про рівність нулю 
показника надійності-еквівалентності можна відкинути навіть без застосування 
статистичних критеріїв.  

Незважаючи на те, що в середньому показник подібності двох сигнатур не 
відрізняється суттєво від результатів Ю. Шоди та його колег, його величина не 
вражає. Застосування тієї ж самої схеми аналізу до стандартизованих даних 
дає ще менш втішний результат: (-0,125; 0,258; 0,540). До речі, необхідність 
стандартизації сигнатур можна піддати сумнівам як методологічно коректний 
крок. Дійсно, тісна іпсативна кореляція стандартизованих сигнатур може 
вказувати на існування виразно індивідуального профілю поведінки, що не 
збігається з загальною для всіх досліджуваних тенденцією. Проте існування 
декількох латентних класів досліджуваних з різними сигнатурами і 
невирішеність питання про репрезентативність вибірки для цих класів 
висувають проблему вибору адекватних середніх значень і стандартних 
відхилень для проведення процедури стандартизації. 

Невисоке значення надійності-еквівалентності сигнатур може бути 
наслідком значної частки похибки вимірювання, що міститься в сирих оцінках 
ситуацій респондентами. Використовуючи певні статистичні методи, можна 
спробувати очистити сирі оцінки від випадкових похибок вимірювання, що 
надасть змогу більш надійно описати індивідуальні сигнатури реагування на 
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набір ситуацій. Одним з таких статистичних методів є конджойнт-аналіз. Його 
перевагою є те, що до даних кожного респондента підганяється індивідуальна 
лінійна модель, за якою можна відтворити спостережувані оцінки, зрозуміти 
значення і рівень впливовості факторів як для конкретної людини, так і загалом 
по вибірці. При цьому результати по вибірці в цілому є наслідком узагальнення 
індивідуальних моделей, які можуть суттєво відрізнятися одна від одної. 

Після застосування конджойнт-аналізу до оцінок по двох наборах ситуацій 
для кожного з респондентів були збережені нові сигнатури, відтворені за 
індивідуальними моделями. Процедура визначення надійності-еквівалентності 
для цих сигнатур дала суттєво вищий результат: (0,333; 0,632; 0,833). Тобто, 
еквівалентність сигнатур для типового представника сягнула цілком пристойної 
величини 0,632, при цьому для чверті респондентів вона була більшою за 
0,833. 

Узагальнена для вибірки модель конджойнт-аналізу по першому набору 
ситуацій представлена в Таблиці 2. Для оцінок параметрів моделі 
(«корисностей» в термінах конджойнт-аналізу) наводяться також стандартні 
похибки, на основі яких можна приблизно визначити статистичну значущість 
отриманих результатів. В дужках біля назви фактора наводиться показник 
важливості фактору у відсотках. 
 
Таблиця 2. Параметри моделі для першого набору ситуацій  
Фактор Рівень Оцінка корисності Стд. похибка 

анонімна -0,38 0,25 
Персоніфікація (31,2%) персоніфікована 0,38 0,25 

велика -0,13 0,25 
Дистанція (22,4%) мала 0,13 0,25 

1-2 жертви -0,71 0,25 
Масовість (46,4%) багато жертв 0,71 0,25 
константа 4,36 0,25 
 

Згідно отриманої моделі, найбільш впливовим фактором для вибірки в 
цілому є масовість заподіяння зла, при цьому із збільшенням кількості жертв 
оцінка в середньому зростає на 0,71 бали за семибальною шкалою. Найменш 
важливим фактором виявилася дистанція – оцінка його параметрів менша за 
стандартну похибку. На основі параметрів моделі легко обчислити відтворене 
значення залежної змінної (в даному випадку це буде усереднена оцінка) для 
конкретної ситуації. Наприклад, оцінка такої ситуації, в описі якої жертва і 
злодій анонімні, дистанція до місця перебування респондента велика і кількість 
жертв не перевищує двох людей, можна обчислити як суму 4,36 – 0,38 – 0,13 – 
0,71 = 3,15. Кореляція Пірсона між усередненими по вибірці оцінками і 
відтвореними на основі наведеної моделі балами складає 0,847, Р = 0,004 – 
інакше кажучи, модель достатньо добре відповідає даним. 

Проте індивідуальні моделі часом суттєво відрізняються від загальної по 
вибірці. Так, наприклад, для досліджуваного №6 виявилися однаково 
важливими фактори персоніфікації і масовості, а для досліджуваного №20 – 
тільки фактор дистанції. На основі вивчення індивідуальних моделей було 
висунуто припущення, що досліджувані можуть утворювати групи (кластери) з 
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подібними сигнатурами. Для перевірки цієї гіпотези на відтворених за 
допомогою конджойнт-аналізу сигнатурах був проведений ієрархічний 
кластерний аналіз. В якості міри схожості використовувався коефіцієнт 
кореляції Пірсона (тим самим схожість сигнатур визначалася лише формою 
сигнатури, а не підйомом чи розкидом), а методом поєднання кластерів 
обирався метод найдальшого сусіда. В результаті кластеризації найбільш 
виразно виділялися три кластери (кластер А: 13 досліджуваних, кластер Б: 15 
досліджуваних та кластер В: 6 досліджуваних), належність до яких було 
збережено як нова змінна. Перевагою методу конджойнт-аналізу в пакеті SPSS 
є те, що в якості ідентифікуючої змінної можна вказати будь-яку ознаку. Якщо її 
значення є однаковим для декількох спостережень, всі вони вважаються 
повторними вимірюваннями на одному і тому ж респонденті. Оцінки параметрів 
моделей для представників трьох кластерів наведено у таблиці 3. 

  
Таблиця 3. Параметри моделі для представників трьох кластерів 
Фактор Рівень кластер А кластер Б кластер В 

анонімна -0,48 -0,60 0,37 Персоніфікація 
персоніфікована 0,48 0,60 -0,37 
велика -0,40 -0,02 0,21 Дистанція 
мала 0,40 0,02 -0,21 
1-2 жертви -0,40 -0,97 -0,71 Масовість 
багато жертв 0,40 0,97 0,71 

константа 4,40 4,28 4,46 
 

Результати свідчать про те, що можна виділити три типи сигнатур: для 
першого типу всі три фактори є однаково важливими і напрямок впливу 
факторів збігається з гіпотезою дослідження. Другий тип в більшій мірі надає 
важливість масовості скоєння зла (показник важливості дорівнює 61%), трохи 
менш важливою є персоніфікація (38%), а дистанція абсолютно неважлива. 
Третій тип сигнатур впорядковує фактори наступним чином: на першому місці 
масовість (55%), на другому персоніфікація (29%) і на останньому дистанція 
(16%), при цьому, на відміну від перших двох типів, більше зло приписується 
анонімним ситуаціям з невеликою кількістю жертв. Слід зазначити, що якість 
відтворення групових даних у всіх трьох випадках сягає 1.0. 

Виділені кластери відрізняються не тільки за формою вітворених сигнатур 
першого блоку ситуацій. Аналіз надійності-еквівалентності всередині кластерів 
показав, що кластер А має показники надійності (0,333, 0,500, 0,765), кластер Б 
– (0,632, 0,804, 0,840) і кластер В – (-0,314, -0,112, 0,546). Застосування 
критерію Уелча для перевірки гіпотези про рівність середніх в трьох 
сукупностях дозволяє відкинути нульову гіпотезу (t = 6,29, Р = 0,014). Таким 
чином, саме кластер В містить досліджуваних, які мають нееквівалентні 
профілі по двох блоках ситуацій. Схоже на те, що що конджойнт-аналіз саме 
для цих індивідів невзмозі пояснити їхні оцінки ступеню прояву зла в 
залежності від трьох факторів. Так, якщо знайти середні значення 
індивідуальних множинних коефіцієнтів кореляції в трьох кластерах (тобто, 
показників відповідності моделі даним), то саме третій кластер статистично 
значущо відрізняється від перших двох: А – 0,652, Б – 0,764, В – 0,559 (критерій 
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Уелча дорівнює 7,23, Р = 0,004). Цілком можливо, що оцінки цих досліджуваних 
залежать від інших аспектів стимульних ситуацій, які не були еквівалентними 
між двома блоками (характер злочину, особливості жертви тощо). 

Висновки. Запропонований спосіб вимірювання надійності-
еквівалентності для особистісних сигнатур на основі відтворених за допомогою 
конджойнт-аналізу профілів демонструє непогану ефективність, дозволяючи 
характеризувати досліджуваних як на індивідуальному, так й на груповому 
рівні. Конджойнт-аналіз дозволяє отримувати більш інформативні сигнатури, 
позбуваючись частини варіації індивідуальних оцінок, які зумовлені 
випадковими причинами. Кластерний аналіз відтворених сигнатур дає 
можливість виділяти декілька стійких типів особистісних сигнатур навіть на 
нестандартизованих даних. Проте для невеликої частини респондентів 
побудувати індивідуальні моделі не вдається, оскільки їх оцінки базуються на 
ідіосинкратичних факторах. 

Подальші дослідження особистісних сигнатур потребують розробки таких 
методів побудови індивідуальних моделей поведінки, які дозволяли б на основі 
невеликої кількості чинників генерувати передбачувані дані довільної довжини 
для проведення подальшого кореляційного аналізу. 

Додатки.  
Ситуація 1. 52-річний киянин заарештований за звинуваченням у 

педофілії. Проти нього погодилися дати свідчення двоє підлітків 10-12 років, 
яким він пропонував допомогу в онлайн грі в обмін на те, щоб вони надсилали 
йому фотографії, на яких вони були голими. 

Ситуація 2. У Київській області члени забороненої секти спалили родину, 
яка вирішила вийти з секти. Приватний будинок, де проживала сім'я Яценко, 
включаючи двох дочок Ірину та Юлію 21 і 23 років, батька і матір 49 та 50 років, 
був підпалений вночі, в результаті загинули всі члени сім'ї, так як будинок був 
замкнений зовні. 

Ситуація 3. Відомий афганський співак Фазл-у-Раан Найрез за часів 
правління режиму Талібан (1996-2001) був змушений виконувати пісні, що 
прославляють Талібан. Коли спочатку він відмовився, його звільнили з роботи 
на національному радіо, після чого він вже не міг ні виїхати з країни, ні 
влаштуватися на роботу. Тільки згода співати хвалебні оди уряду врятувало 
його від голодної смерті. Така ж доля спіткала і більше ніж 50 його колишніх 
колег з національного радіо. 

Ситуація 4. Китайський робітник на одному із заводів Крайслера 
святкував наближення весілля на роботі, коли стався конфлікт з начальником 
цеху. Свідки ситуації стверджують, що він викрикував расистські звинувачення 
в тому, що через нього нормальні (білі) люди не можуть знайти роботу. 
Потерпілий був жорстоко побитий, коли намагався залишити будівлю. 

Ситуація 5. Група вандалів зробила погром в єврейському центрі «Шалом 
Хаверім» у Львові, повідомили в п'ятницю у Федерації єврейських громад СНД. 
Інцидент стався під вівторок, коли кілька людей, озброєних прутами, 
увірвалися в будівлю єврейського центру, викрикуючи антисемітські гасла і 
руйнуючи все на своєму шляху. Двоє робітників, які перебували в центрі 
«Шалом Хаверім», були жорстоко побиті погромниками, повідомили у 
Федерації. 
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Ситуація 6. Щоб зменшити витрати, фермери в США, які вирощують 
норок для продажу їх хутра, тримають тварин в маленьких клітках, де вони не 
можуть зробити навіть кілька кроків. Для норок це особливо важке 
випробування, тому що вони в основному живуть відособлено – кілька особин 
на 2,5 тисячі акрів. Таке утримання призводить до того, що тварини завдають 
собі каліцтва – прокушують шкуру, хвости і лапи. 

Ситуація 7. Як повідомили сьогодні в українському МНС, вчора, 24 лютого 
о 19.25 в Києві в результаті обвалу балкону отримав травми, несумісні з 
життям, 23-річний студент Максим Осадчий. Більше 600 будинків у центрі 
Києва знаходяться в аварійному стані. Житлово Комунальне Господарство 
району, де стався нещасний випадок, поки ніяк не коментує ситуацію. 

Ситуація 8. Сімнадцятирічний Тім Кархальт, розстрілявши 16 
однокласників в школі селища Кріфтель біля Франкфурта, зник на машині, 
зумівши прорвати оточення, і пізніше був убитий в супермаркеті в 40 
кілометрах від Кріфтеля. 
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КООПЕРАЦІЯ ЯК ПРОЯВ ПРОДУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ 
ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

У даній статті автор розглядає сучасні підходи до вивчення поняття кооперації. 
Підходами, розглянутими у статті є «стратегічний» та «принципово-ціннісний». Автор 
описує доробок кожного з підходів та окреслює напрямки майбутніх досліджень явища 
кооперації. 

Ключові слова: кооерація, взаємодія, стратегії взаємодії, кооперативні принципи 
та цінності. 

В данной статье автор рассматривает современные подходы к изучению понятия 
кооперации. Подходами, рассматриваемыми в статье, являются «стратегический» и 
«принципиально-ценностный». Автор описывает вклад каждого из подходов и 
очерчивает направления будущих исследований явления кооперации. 

Ключевые слова: кооперация, взаимодействие, стратегии взаимодействия, 
кооперативные принципы и ценности. 

In this article author describes contemporary directions of investigation of cooperation 
notion. Approaches discussed in the article are “strategical” and “principles and values”. The 
author describes the contribution of each approach and outlines the directions of future research 
the phenomenon of cooperation. 

Keywords: cooperation, interaction, strategies of cooperation, cooperative principles and 
values. 

 
Актуальність дослідження. Кооперація є досить дивним різновидом 

взаємодії між людськими індивідами, оскільки вона не вкладається у рамки 
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дарвінівської формули «виживання найсильніших» і викликає досить велику 
кількість запитань – «що саме спричиняє її появу?», «чому люди замість 
домінування обирають взаємодопомогу?» Відповіді на ці запитання значною 
мірою цікавлять представників таких наук як економіка та соціологія. У своїх 
пошуках вони змушені були звернутися до соціальної психології, як до носія 
пояснювальних принципів виникнення явища кооперації. 

Проблема кооперації нині є досить актуальною. Прості математичні 
моделі, а також велика кількість зафіксованих успішно діючих соціальних 
об’єднань, побудованих на засадах кооперації, демонструють, що продуктивна 
взаємодія приносить більший виграш кожному з її учасників, ніж протистояння 
чи конфлікт. На даний момент немає однозначної відповіді на питання про те, 
чому, усвідомлюючи потенційні вигоди від кооперації, учасники взаємодії не 
завжди обирають її як власну стратегію поведінки? 

Проблема кооперації може розглядатися не лише у рамках 
міжособистісних стосунків, а й на ширших рівнях: загальнодержавному, 
загальносвітовому. Кооперація між державами веде до розвитку 
міжкультурного діалогу, економічного розвитку, наукових відкриттів, запобігає 
міжнаціональній ворожнечі та насиллю.  

У сучасних політичних та економічних умовах проблема коопераційної 
діяльності постає у новій актуальній формі, як можливий механізм розвитку 
українського суспільства. Поява коопераційних процесів між членами 
локальних громад розглядається нами як альтернативний існуючому 
(централізоване державне управління) і більш природній, правильний механізм 
розвитку суспільства (самоорганізація / самоврядування). Ми припускаємо, що 
кооперація між членами локальних громад дозволить змінити їхню загальну 
«патерналістичну» установку щодо держави («Держава повинна мене повністю 
забезпечувати») на установку «самостійної дії» («Ми, як люди, що проживаємо 
на цій території, самі можемо забезпечувати процвітання свого міста, села, 
селища»). 

Вивчення проблеми кооперації ставить велику кількість запитань перед 
науковцями. Недостатня розробленість цієї проблеми саме у царині психології 
відкриває великі можливості для ґрунтовних досліджень даної теми. 

Метою статті є аналіз основних підходів, що сформувались на даний 
момент у вивченні проблеми кооперації та окреслення внеску кожного з 
підходів у розробку методології дослідження проблеми; визначення переваг та 
недоліків кожного підходу і окреслення сфер майбутнього дослідження. 

Проведений аналіз літературних джерел дозволяє визначити наступні 
підходи у вивченні теми кооперації. 

«Стратегічний підхід» 
Даний підхід почав розроблятися у 20-х роках ХХ-го століття завдяки 

американському математику Джону фон Нейману, що заклав основи 
математичної «теорії ігор» [1]. 

Ключовим аспектом даного підходу виступає пошук оптимальної стратегії 
та умов взаємодії, що привели б до появи кооперації між учасниками взаємодії. 
Основними методами, якими послуговуються представники «стратегічного 
підходу», виступають математичне моделювання взаємодії індивідів у 
ситуаціях невизначеності та моделюючий експеримент. 
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Підхід базується на серії припущень. 
1. Розроблені математичні моделі вказують на те, що найбільш 

виграшною стратегією при взаємодії є стратегія кооперації [2] і з раціональної 
точки зору учасники взаємодії повинні приймати саме цю стратегію, як ключову 
для себе. 

2. Людина ірраціональна у виборі власної стратегії поведінки при 
взаємодії з іншими людьми – це спричиняє ситуацію «невизначеності» (немає 
впевненості у тому, яку стратегію обере твій партнер по взаємодії). 

3. Оскільки немає можливості контролювати дії опонента – потрібно 
виробити таку поведінкову стратегію, яка б відповідала характеристиці 
«найбільш оптимального вибору» (активності з власного боку, яка би 
приносила найбільше користі і мінімізувала б можливість втрат). 

4. Якість взаємодії («кооперація» чи «деструкція») залежить від певних 
умов, у яких вона протікає. Завданням дослідників є пошук оптимальних умов 
взаємодії, які би максимально підвищували можливість появи кооперації між 
учасниками взаємодії. 

Найвідомішим представником «стратегічного підходу» є Роберт 
Аксельрод. У своїй праці «Еволюція кооперації» [3] він досліджує проблему 
кооперації з історичної точки зору, вказуючи на те, що ключовим моментом у 
факті появи кооперації між людьми є довіра і «ілюзорна» можливість 
передбачати кроки партнера по взаємодії. Для формування коопераційної 
поведінки, з його точки зору необхідна довготривала взаємодія (чим довше 
партнери взаємодіють – тим більше вони дізнаються про особливості поведінки 
одне одного). 

Прикладом того, як стратегія поведінки може впливати на появу 
кооперації є результат Аксельродівського «Турніру». Р.Аксельрод був 
ініціатором великого експерименту, так званого «Комп’ютерного турніру з гри 
«Дилема в’язня», який був покликаний виявити найбільш вигідну стратегію 
взаємодії між індивідами з точки зору обопільної користі для кожного з 
учасників. Для участі у експерименті були запрошені визначні теоретики 
«Теорії ігор». Їм було запропоновано розробити та надіслати власну стратегію 
для гри «Дилема в’язня».  

Дана гра є класичним прикладом моделі «Теорії ігор» [4]. ЇЇ суть полягає у 
тому, що два «гравці» вважаються в’язнями, кожен з яких може або 
«розповісти» про «злочин» іншого гравця – зраджуючи його, або не 
«розповідати». Відповідно є чотири варіанти виходу з гри: 1) обопільна «зрада 
гравців» - обидва гравці отримують 2 роки тюрми; 2) обопільне «мовчання» 
гравців – кожен отримує півроку тюрми; 3) «зрада» першого і «мовчання» 
другого – першого звільняють, а другий отримує 10 років тюрми; 4) «мовчання» 
першого і «зрада» другого – перший отримує 10 років тюрми, а другого 
звільняють. 

Стратегії, запропоновані учасниками «Турніру», були завантажені до бази 
і попарно пропущені через алгоритм «Дилеми в’язня» певну кількість разів. 
Результатом «Турніру» став висновок Р.Аксельрода про те, що найбільш 
виграшною стратегією є стратегія «TIT FOR TAT» («Око за око») [5]. Вона 
полягає у тому, що на першому кроці гравець завжди «мовчить» 
(кооперується), а під час решти кроків поводиться ідентично до поведінки 



 124 

супротивника на попередньому кроці (якщо на попередньому кроці супротивник 
«зраджував» - гравець «зраджує» на поточному, і навпаки на попереднє 
«мовчання» супротивника відповідає «мовчанням»). Така стратегія дозволяє 
супротивнику «зрозуміти», як поводиться його опонент за кілька кроків гри і в 
подальшому обирати найбільш вигідний для обох гравців сценарій – 
кооперацію. 

Пояснюючим принципом появи кооперації Р.Аксельрод вважав механізм 
«Обопільної взаємності» («Mutual reciprocity») [6]. Суттю даного механізму є 
готовність людини йти на співпрацю для того, щоб з нею співпрацювали у 
відповідь. Тобто людина, за Р.Аксельродом, здатна до кооперації, 
переслідуючи виключно власні егоїстичні цілі. Дані погляди є частиною теорії 
«Безпосередньої взаємності» («Direct reciprocity») [7, 8]. 

Альтернативним поясненням появи кооперації серед людей є теорія 
«Вибору біологічно близької особини» («Kin selection»). Представники даного 
погляду [9, 10, 11] фокусуються на тому, що людина схильна до коопераційної 
взаємодії з генетично близькими особинами (з родичами). 

Те, що до появи кооперації може приводити не лише специфічна 
стратегія, а й зовнішні умови (обставини), в яких відбувається взаємодія, 
доводять швейцарські вчені Е.Фер і С.Гачтер [12]. Такими «умовами» у їх 
дослідженні стала можливість учасників взаємодії карати одне одного за 
відсутність кооперації.  

Дослідники змоделювали гру, суттю якої були інвестиції у «спільну 
справу». Учасників дослідження було поділено на четвірки. Кожен член 
четвірки повинен був на власний розсуд «інвестувати» гроші у розвиток 
спільної для четвірки «справи». Команда могла заробити лише за умови, що 
кожен учасник інвестує однакову кількість коштів. По завершенню дослідження 
кожен учасник забирав ту суму, яку він заробляв під час гри. У разі, якщо троє 
учасників «інвестували» великі суми, а один – невелику, вигравав тільки 
останній учасник, оскільки він «заробляв» пристойну суму від інвестиції решти 
команди. Троє ж інших членів отримували на виході менше коштів, ніж 
«вкладали» у справу на початку. Члени команди могли покарати 
«безбілетника» (того, хто наживається на інших) заплативши невелику суму з 
власної кишені.  

Цікавим є той факт, що вчені нівелювали у своєму дослідженні чинники 
появи кооперації, на яких наполягав Р.Аксельрод – довготривала взаємодія 
учасників між собою (у дослідженні учасники постійно змінювали партнерів по 
взаємодії) та егоїстичну мотивацію до кооперації (мотивація карати тих, хто не 
кооперується, в учасників була альтруїстичною, вони повинні були віддавати 
зароблені «гроші» за ініціювання покарання). 

«Покарані» командою гравці значно підвищували свою кооперативну 
поведінку на наступних етапах гри у командах із абсолютно незнайомими 
гравцями. Таким чином даним дослідженням було показано, що не лише 
стратегія учасника, а й зовнішні обставини можуть впливати на появу 
кооперації. 

Е.Фер і С.Гатчер пояснюють виникнення кооперації емоційними 
чинниками, що включаються у процес взаємодії. Мотивація «безбілетника» 
виправитися після покарання пояснюється тиском групи і приведенням власної 
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поведінки до групової норми. Мотивація ж решти членів групи до 
альтруїстичного покарання – є проявом агресії, яку відчуває група по 
відношенню до того, хто нічого не вкладаючи, користується її ресурсами. 

Серед надбань «Стратегічного підходу» варто відзначити те, що він став 
першим напрямком у світовій науці, який почав глибоко і ґрунтовно вивчати 
процеси, що ведуть до кооперації. Непересічним є те, що даний метод вивчає 
поведінкові стратегії, що ведуть до кооперації. Недоліком підходу є те, що він 
описує лише зовнішню сторону взаємодії – поведінкові прояви її учасників, 
мало вдаючись у дослідження психологічної основи даної поведінки. 

«Принципово-ціннісний підхід» 
Підхід, що виник у лоні економіки і донині широко розробляється 

економістами [13; 14; 15; 16; 17; 18]. Суть даного підходу полягає у визначенні 
найбільш оптимальних принципів і цінностей побудови взаємодії. 

На відміну від попереднього підходу, де взаємодія завжди розглядається 
з позицій «невизначеності» (не зрозуміло, як діятиме партнер по взаємодії), 
даний підхід створює наперед визначену ситуацію взаємодії системою 
принципів та цінностей, на яких вона повинна бути побудована. Основним же 
завданням для себе науковці ставлять розробку такої системи принципів та 
цінностей, спираючись на яку виникала б кооперація. 

Послідовники даного підходу поки не дійшли згоди у єдиному визначенні 
для поняття «кооперативні принципи». Дехто вважає, що це система ідей, що 
утворилася протягом тривалого часу існування успішно діючої кооперативної 
організації, які можуть бути передані іншим, як зразок [13], інші вважають, що 
це ідеї, через які реалізуються цінності кооперації [14, 15]. В. Акопій вважає, що 
це сукупність чинників, завдяки яким з’являється кооперативна поведінка [16]. 
А.Зіновчук називає їх «основоположними організаційно-економічними 
характеристиками кооперації» [17]. 

У своїй статті «Еволюція кооперативних принципів…» В. Вісин [19] 
намагається розвести два ключових поняття даного підходу – це «кооперативні 
принципи» та «кооперативні цінності». На його думку, цінності – «це ідейна і 
моральна суть процесу кооперації. У кооперативному русі цінності є 
первинними і зумовлюють зміст принципів кооперації». Принципи, за В. 
Вісиним, – «це регулятори організаційно-економічного змісту і характеру 
взаємодії, Вони мають практичну спрямованість і в організаційному плані 
конкретизують суть та особливості кооперативної взаємодії» [19]. 

Основними принципами кооперації В. Вісин визначив: 1) добровільність 
взаємодії та відсутність перешкод при виході з неї; 2) соціальна 
справедливість, взаємодопомога, співпраця; 3) рівне право голосу під час 
прийняття рішень; 4) демократичний контроль за діяльністю кооперативних 
груп та їх посадових осіб з боку членів кооперативів; 5) безпосередня участь 
кожного з членів взаємодії. 

Надбанням даного підходу можна вважати створення нового підходу до 
вивчення проблеми кооперації, але суттєвим недоліком виступає низький 
рівень психологічного аналізу питання кооперації довкола певних принципів та 
цінностей. 

Висновки. Проблема кооперації, як прояву взаємодії, мало вивчена у 
психологічній науці. Розробкою даної теми більше займалися такі науки, як 
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економіка, соціологія та математика. У рамках цих наук з’явилися цілі напрямки 
досліджень проблеми кооперації. 

Ключовими напрямками дослідження кооперації на даний момент є 
вивчення стратегій поведінки індивідів в умовах «невизначеності», які 
приводять до появи кооперації, а також розробка принципів взаємодії та певних 
ціннісних орієнтацій, довкола яких повинна виникати кооперація. 

Основним недоліком названих підходів є те, що вони описуючи динамічні 
(процесуальні) характеристики взаємодії та постулюючи певні принципи на 
описують процесу кооперації з психологічного боку. 

Можливою та доволі широкою сферою подальшого вивчення процесу 
кооперації є вивчення психологічної основи кооперації та розробка на базі цієї 
інформації психологічної моделі кооперації. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОКОНТРОЛЮ ОСОБИСТОСТІ 
У роботі розглянуто самоконтроль як свiдому регуляцiю особистістю своєї 

поведiнки та дiяльностi. Визначено зміст поняття самоконтролю та розрізнення з 
поняттями саморегуляції й самоврядування. Відмічено, що самоконтроль пронизує усі 
прояви психiчного та входить в органiзацiю саморегуляцiї поведінки особистості. 
Доведено, що самоврядування включає саморегуляцію як один з необхідних, але 
недостатніх механізмів самоорганізації поведінки особистості. Виявлено зв’язок 
самоконтролю із самоврядуванням життєвої ситуації. 

Ключові слова: самоконтроль, самоврядування, саморегуляція, самоорганізація 
особистості. 

В работе рассматривается самоконтроль как сознательное регулирование 
личностью свого поведения и деятельности. Определено содержание понятия 
самоконтроля и отличия с понятиями саморегуляции и самоуправления. Отмечено, что 
самоконтроль пронизывает все проявления психического и входит в организацию 
саморегуляции поведения личности. Доказано, что самоуправление включает 
саморегуляцию как один из необходимых, однако недостаточных механизмов 
самоорганизации поведения личности. Определена связь самоконтроля с 
самоуправлением жизненной ситуации. 

Ключевые слова: самоконтроль, самоуправление, саморегуляция, 
самоорганизация личности. 

In work is considered self-control as the conscious regulation of the personality of their own 
behavior and activities. Determined the content of the notion of self-control and the differences 
with the concepts of self-regulation and self-government. Noted that self-control permeates all the 
manifestations of mental and is included in the organization of self-regulation of behavior of the 
person. It is proved that the self-government includes the self-regulation as one of necessary, but 
insufficient self-organizing mechanisms of behaviour of the individual. The correlation of self-
control with the local government situation of life. 

Keywords: self-control, self-government, self-regulation of personality. 
 
Вивчення самоконтролю особистості є актуальним, оскільки це свiдома 

регуляцiя людиною своєї поведiнки та дiяльностi, що забезпечує вiдповiдность 
їх результатiв установленiй метi, вимогам, нормам, правилам. Оскільки через 
відносини особистості з оточуючим світом проявляється індивідуальність 
людини, а самоконтроль виступає її характеристикою, то науковий інтерес до 
вивчення самоконтролю зростає.  

Стаття має за мету розглянути самоконтроль як компонент 
самосвiдомостi, прагнення до узгодження реального й бажаного образів 
ситуації, тобто інтегруючого принципу життєдіяльності особистості. 

Л.В. Кулiков, Е.П. Iльїн, Г.С. Нiкiфоров вважають необхідним розрізнення 
понять саморегуляції, самоврядування, та самоконтролю. Вони сходяться в 
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положенні стосовно того, що самоврядування включає саморегуляцію як один з 
необхідних, але недостатніх механізмів самоорганізації поведінки.  

Е.П. Iльїн відзначає підлеглу роль саморегулювання по відношенню до 
самоврядування. Термін «регуляція» позначає «вузьке розуміння волі, що слід 
спiввiднести з проявом «сили волі» — вольових якостей, використаних для 
утримання поведінки людини в межах норм, правил, необхідних для 
функціонування, за наявності перешкод, ускладнень [5]. 

Л.В. Кулiков стверджує, що «самоврядування — це налаштування та 
корекція функцій, процесів, станів». На його думку, самоврядування включає 
процеси саморегуляції і самоконтролю [9]. 

Н.Н. Ярушкiн під саморегуляцією особистостi розуміє, насамперед, 
регуляцію особистiстю своєї поведінки «у відповідності з ціннісно-нормативною 
системою її соціуму». Самоорганізацію особистостi він визначає як регуляцію 
своєї поведінки особистiстю «відповідно до власної ціннісно-нормативної 
системи для досягнення нового рівня взаємодії з соціумом» [19].  

Г.С. Нiкiфоров визначає саморегуляцію як діяльність, що спрямована на 
приведення системи в стан, що дозволяє реалізовувати мету життєдіяльності.  

Концепцiя «кiльця в кiльцi» Г.С. Нiкiфорова пояснює особливiсть 
самоконтролю. В кiльцевiй схемi психiчного самоврядування, де саморегуляцiя 
є її складовою, а самоконтроль пронизує усі прояви психiчного та входить в 
органiзацiю цього процесу. Таким чином, йдеться про замкнутий контур 
самоврядування, де самоконтроль не виступає її складовою, а пронизує всю 
сферу психiчних явищ (процеси, стани, якостi), якi складають психологiчний 
змiст процесiв самоврядування. Кiльце механiзмiв самоконтролю включене в 
«кiльце» самоврядування та в «кільце» саморегуляції. Самоконтроль 
необхідний як на рівні самоврядування так і на рівні саморегуляції. А також при 
переході з одного рівня на інший [12]. О.А. Конопкін представляє самоконтроль 
як один з компонентів контуру усвідомленої саморегуляції сенсомоторної 
діяльності [7]. В.І. Моросанова розглядає самоконтроль як функціональну ланку 
процесу саморегуляції [10]. Ці автори говорять про «самооцінку й 
самоконтроль», не переслідуючи мети визначення цих понять як самостійних 
явищ.  

С.Л. Рубінштейн, Р. Кеттелл з різних методологічних позицій аналізують 
самоконтроль як якість особистості. Такий підхід не дозволяє, звичайно, 
розкрити його механізму, але наближає до розуміння цього процесу [16].  

Науковий інтерес до проблем самоврядування і саморегуляції людини 
починається з інтересу управління та регулювання людиною. Серед задач 
психологiчної науки є дослідження системи управлiння. Процес управлiння 
передбачає наявнiсть об'єкта управлiння та управляючої системи, а їх 
сукупнiсть вiдображає, в цiлому, систему управлiння.  

Пiд управлiнням прийнято розумiти здiйснення впливу, обраного з 
багатьох можливих, на основi певної iнформацiї та спрямованого на пiдтримку 
або вдосконалення функцiонування об'єкта управлiння у вiдповiдностi з 
iснуючою метою управлiння. Функцiонування складних динамiчних систем 
забезпечується не лише за допомогою процесiв управлiння, але й регуляцiї. 
Пiд регуляцiєю розумiється приведення певного елемента у вiдповiднiсть з 
установленими нормами, правилами. Процес регуляцiї передбачає наявнiсть 
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регулючого об'єкта та регулюючої системи (регулятора) і розгортається як 
порiвняння регулючої величини iз завданим значенням. У випадку вiдхилення 
цього значення вiд завданого, об'єкт регуляцiї пiдлягає впливу, який вiдтворює 
регулюючу величину. 

Процеси регуляцiї й управлiння лежать в основi становлення особистостi, 
формування суб'єкта дiяльностi й поведiнки.  

За допомогою процесiв регуляцiї та управлiння забезпечується динамiчна 
рiвновага системи, реалiзуються необхiднi програми та досягається мета, яка 
стоїть перед особистiстю [2].  

Управлiння та регуляцiя знаходяться у певному спiввiдношеннi мiж 
собою. Управлiння є бiльш широким поняттям порiвняно з регуляцiєю, яка 
розглядається як складова управлiння. Однак вони тiсно пов'язанi мiж собою та 
знаходяться в постiйнiй динамiцi.  

Особливiстю управлiння є конкретизацiя мотивiв поведiнки та дiяльностi, 
встановлення вiдповiдноi мети, вибiр шляху (програми) їх досягнення. 
Управлiння для суб'єкта — це вирiшення питання про те, що i як робити. 
Перехiд вiд управлiння до регуляцiї — це перехiд вiд задуму, iдеї до втiлення її 
у життя.  

Контури психiчної саморегуляцiї вiдносно автономнi. Коли визначений 
об'єкт саморегуляцiї, завдана мета функцiонування та програма її досягнення, 
актуалiзованi необхiднi механiзми самоконтролю, то контур саморегуляцiї 
здатний самостійно вирiшувати визначене завдання, не виходячи з пiд 
контролю управлiння.  

Якщо регуляцiя пiдпорядкована вирiшенню задач найближчого 
майбутнього, то управлiння може бути нацiлене на бiльш віддалену 
перспективу: вибiр життєвого шляху, визначення завдач самовдосконалення, 
конкретизацію мети самовиховання тощо. 

Самоконтроль виступає механізмом функціонування свідомості й 
самосвідомості. Самоконтроль поведінки людини розглядається в контексті 
проблем самоврядування й саморегуляції поведінки. 

Г.С. Нікіфоров зазначає, що «обґрунтоване й несуперечливе розкриття 
загальних і специфічних сторін процесів психічного самоврядування й 
саморегулювання є відкритим питанням» [12].  

Однак, Е.П. Ільїн відзначає відмінності у ступені енергетичних витрат 
(фізичного й психологічного напруження) під час самоврядування та 
саморегуляції. 

Самоврядування включає саморегуляцію як один з необхідних, але 
недостатніх механізмів самоорганізації поведінки. Однак, їхнє розуміння місця 
самоконтролю в структурі цих процесів відрізняється. Відповідно до концепції 
Е.П. Ільїна, самоконтроль входить як необхідна ланка в процеси довільного 
керування й саморегуляції, наряду із самомотивацією, самоініціацією й 
самомобілізацією діяльності. Розрізняється лише інтенсивність енергетичних 
витрат у випадку саморегуляції в порівнянні із самоврядуванням [5]. Наша 
позиція більшою мірою відбиває погляди Г.С. Нікіфорова про відмінності у 
функціях самоврядування й саморегуляції. Відповідно до положень 
інформаційного підходу, він визначає саморегуляцію як діяльність, що 
спрямована на приведення системи в стан, який дозволяє реалізувати цілі 
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життєдіяльності. Діяльність за визначенням власних цілей — є 
самоврядування. Самоконтроль необхідний і на рівні самоврядування, і на рівні 
саморегуляції, і при переході з одного рівня на інший [12]. 

Л.В. Куліков стверджує, що «самоврядування — це налаштування, 
корекція функцій, процесів, станів». Самоврядування включає процеси 
саморегуляції й самоконтролю [9].  

Одночасно з дослідженнями саморегуляції поведінки розглядалися 
проблеми самоврядування й саморегуляції особистості. Саморегуляція 
особистості досліджувалася у зв'язку із проблематикою адаптації, як 
пристосування до вимог соціального середовища [15]. А самоврядування 
особистості розглядали з позицій психодинамічного, гуманістичного, 
екзистенціального, розуміння природи людини [8]. 

Вищий рівень оволодіння особистістю власним життям, на якому 
відбувається інтеграція процесів самоврядування й саморегуляції особистості, 
життєвій ситуації й життєдіяльності можна визначити як процес самоорганізації 
життя людини.  

К.А. Абульханова-Славська розглядає організацію життя як «здатність 
таким чином виконувати справи та розв’язувати ситуації, щоб вони 
підкорювалися єдиному задуму, сконцентрувалися на головному напрямку» [1]. 
Здатність до самоорганізації життя формується на основі самоврядування 
життєвою ситуацією, власною особистістю й життєдіяльністю в цілому. 
Передумовами розвитку цих здатностей, у свою чергу, виступає здатність до 
саморегуляції складових життєвої ситуації, до регуляції особистісних 
особливостей й особливостей життєдіяльності, відповідно. 

Таким чином, самоорганізація життя включає два рівні — рівень 
саморегуляції й рівень самоврядування.  

Важливо відзначити, що факт виділення й численні спроби співвіднесення 
самоврядування, саморегуляції, самоорганізації вказують на інтегративний й 
цілісний характер процесу оволодіння людиною власним життям. Але 
неможливо локалізувати функцію самоконтролю на будь-якому одному рівні 
життєдіяльності людини. Ймовірно, саме механізм самоконтролю й виступає 
інтегруючим фактором по відношенню до багаторівневої структури 
життєдіяльності суб'єкта. Виходячи з цього, самоконтроль виступає як 
загальний принцип підтримки цілісності життєдіяльності суб'єкта, а не 
конкретний зміст самоконтролю будь-якого рівня. 

Таким чином, теоретичний аналіз дозволив визначити схему процесу 
самоконтролю як механізму звіряння образів бажаного й дійсного. Процес 
самоконтролю відбувається на всіх рівнях самоорганізації поведінки незмінним 
образом. Змінюється лише зміст образів, що використовуються у процесі 
самоконтролю, який становиться якісно іншим при переході з одного рівня 
самоорганізації поведінки на інший, і від одного компонента — до іншого.  

Самий елементарний рівень, з яким дослідники пов'язують свідомий 
контроль ситуації, це рівень дії. М.Г. Ярошевський, розглядаючи категорію дії 
як категорію базисного рівня в багаторівневій категоріальній системі психології, 
визначає, що дія — «це не реакція організму, а акт особистості» [13]. 
Д.Н. Узнадзе відмічає роль установки в регуляції дії [18]. Саме установка й 
визначає образ ситуації — структуру самосвідомості дії Розглядаючи установку 
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як одне з мотиваційних властивостей особистості, можемо говорити про 
нерозривність мотиваційних процесів і процесів самоконтролю в 
самоорганізації взаємодії з життєвою ситуацією. Якщо ж акцентувати ідею 
предметності образа в процесі дії, то точніше буде говорити не про 
самоконтроль дії, а про самоконтроль окремих параметрів ситуації і їх 
регулювання за допомогою дій. 

Г.С. Нікіфоров формулює концепцію «кільця в кільці», що дозволяє 
описати функціонування самоконтролю. В замкнутий контур самоврядування 
(саморегуляції) вбудоване кільце механізмів самоконтролю. Відзначаючи 
свідомість психічного самоврядування (саморегуляції) у цілому, автор 
підкреслює неусвідомленість цього процесу в деяких фазах [12].  

Е.П. Ільїн, аналізуючи психомоторну організацію людини, говорить про 
зміну образів, необхідних для самоконтролю ситуації, у міру оволодіння 
руховими навичками: «Впевненість дозволяє людині без остраху перемикати 
динамічний контроль на результат і ситуацію діяльності, а також сприяє 
відключенню або обмеженню значеннєвого контролю й утворенню динамічного 
стереотипу» [6]. 

Поряд з вольовими, тобто свідомими, існують і нерефлексивні, тобто 
інстинктивні, рефлекторні, дії, що не випереджаються вербальним 
визначенням ситуації, однак, не пояснюють механізми регуляції дій у таких 
ситуаціях. Б.С. Шалютин стверджує, що взаємодія людини й ситуації 
опосередкована образом ситуації. Особливість самоконтролю імпульсивної дії 
полягає в тому, що контролюючий образ максимально спрощений, часто 
зведений до контролю лише одного параметра й, оскільки еталон у цьому 
випадку формується неусвідомлено, є самоконтролем рівня саморегуляції. 

Таким чином, імпульсивність не можна розглядати як властивість, 
протилежну самоконтролю. Імпульсивність — це оцінка, що означає відносно 
недостатній рівень самоконтролю. Кваліфікація дії іншими людьми або самим 
суб'єктом як імпульсивна говорить про те, що образи, що використовуються в 
процесі самоконтролю, у момент здійснення дії й після цього, а також у 
порівнянні зі сприйняттям інших людей відрізняються. Виходить, що будь-яка 
ситуація життєдіяльності людини є в тім або іншому ступені контрольованою. 
Питання в тім, чи достатній цей рівень для ефективної самоорганізації 
активності людини. А проблема ефективності — це проблема критеріїв 
ефективності, що знову повертає нас до ідеї вибірковості образів ситуації, що 
лежить в основі індивідуальності самоконтролю [12]. 

Контрольовану ситуацію, тобто ситуацію, в якій людина усвідомлює 
«неузгодженість... між бажаним і наявним», Е.П. Ільїн і позначає як потребнісну 
[4]. Таке визначення самоконтролю ситуації визначає предметність і 
вибірковість образів, що використовуються у процесі самоконтролю, як будь-
яких психічних образів. Їхня динамічність обумовлена мотиваційними й 
пізнавальними процесами. Значення свідомих механізмів у формуванні 
образів, що використовуються у процесі самоконтролю, виявилася в центрі 
уваги дослідників, що працюють у рамках діяльнісного й суб’єктно-діяльнісного 
підходів вітчизняної психології. Так, А.Г. Асмолов зауважує наступне: «Ні на 
якому об'єкті, що взятий сам по собі, не написано, що він є мотивом діяльності 
особистості, і в той же час будь-який об'єкт може перетворитися в мотив 
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діяльності (предмет потреби)... коли він попадає в певну систему діяльності 
людини» [2].  

Г.С. Нікіфоров вказує на функціональне значення образу мети в механізмі 
самоконтролю життєвої ситуації [12]. Загалом, з погляду представників цих 
підходів, образ ситуації констатують фрагменти середовища, значимі для 
здійснення діяльності, а образ еталона становлять параметри бажаного стану 
цих фрагментів середовища. 

З позицій інформаційного підходу, образ можна визначити як 
«інформаційний комплекс, в якому зосереджена й організована адекватно 
завданням діяльності вся інформація про об'єкт керування, що може стати 
значущою при рішенні різних операторських задач» [12]. Зміст цього 
інформаційного комплексу розкриває М.Г. Ярошевський. Він зазначає: «За 
предметним образом, що визначає свідомість, сховані предметна дія, мотив, 
відношення суб'єкта до інших людей, а також особистісна значущість» [13]. 

Важливо підкреслити неоднорідність психічного образу, його емоційно-
когнітивну природу. Образи, які використовуються в процесі самоконтролю, 
можуть включати одночасно й відчуття, почуття та поняття. А ефективність 
самоконтролю пов'язана з погодженістю структури цих образів. Г.С. Нікіфоров 
обґрунтовує положення про велику кількість видів самоконтролю. Він говорить 
про емоційний самоконтроль (як звіряння пережитого й бажаного емоційного 
стану), про самоконтроль діяльності (як звіряння бажаного образу дій і того 
образу, що здійснюється), про соціальний самоконтроль й моральний 
самоконтроль, як самоконтроль совісті [12]. 

Г.С. Нікіфоров відзначає, що «деякі люди не здатні проявляти волю за 
одних обставин, але прекрасно реалізують її в інших. Тому не можна 
заперечувати присутність волі в людини лише на тій підставі, що в якійсь 
життєвій ситуації вона виявляє її слабкість» [11].  

Питання про зміну (динаміку) образів самоконтролю розглядається у 
вітчизняній психології як проблема автоматизації дій. Аналітичний огляд 
досліджень у цій області підкреслює роль довільності цих процесів. 
В.А. Петровський розглядає механізми автоматизації дій як шляхи саморуху 
активності (мова йде про суб'єктну активність як рушійну силу зміни образа 
ситуації) [14].  

Самоконтроль життєвої ситуації опосередкований характеристиками 
самої ж життєвої ситуації і характеристиками особистості, яка взаємодіє з цією 
ситуацією. Образи реальної й бажаної ситуації забезпечують самоконтроль 
життєвої ситуації. Ці образи суб'єктивні, в силу своєрідності мотиваційних і 
пізнавальних процесів індивіда. Мова йде про індивідуальну своєрідність 
інтерпретації ситуації (образ контрольованої складової в процесі 
самоконтролю) і суб'єктивності мети взаємодії людини з життєвою ситуацією 
(образ складової, що контролюється). 

Крім того, слід зазначити динамічність (зміни, що пов'язані із саморухом 
активності) і неоднорідність (структурованість різними психічними 
утвореннями) змісту образів самоконтролю. 

Джерелом активної взаємодії людини з життєвою ситуацією виступає 
невідповідність реального образу ситуації (контрольованого образу) бажаному 
положенню речей (образу, що контролюється).  
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Переживання невідповідності цих образів активізує людину. Її активність 
може бути переважно спрямована або на трансформацію контрольованого 
образу (рівень саморегуляції), або на трансформацію еталона (рівень 
самоврядування). 

Потребнісна ситуація надається суб'єкту (як суб'єкту діяльності) у вигляді 
бажання конкретних змін конкретними способами. А як суб'єкту пізнання – у 
вигляді уявлення про ситуацію (у його найбільш раціональному варіанті – у 
вигляді когнітивної схеми ситуації). «Керуючись» мотиваційною схемою, суб'єкт 
взаємодіє з параметрами ситуації, а формування образу реальності 
відбувається у формі розвитку когнітивних схем. 

Практична дія призводить до зміни образу реальності і цей 
трансформований образ звіряється з колишнім еталоном. Ступінь відповідності 
переживається як ступінь задоволеності суб'єкта своєю діяльністю. У випадку 
невідповідності образів самоконтролю визначаються помилки в реалізації 
мотиваційної схеми. Людина повторює свої спроби доти, поки не буде 
досягнута максимально якісна реалізація мотиваційної схеми. Особливості 
самоконтролю на рівні саморегуляції життєвої ситуації «визначають» помилки в 
мотиваційних схемах.  

У випадку, якщо б здатність до самоорганізації поведінки обмежувалася 
рівнем саморегуляції, то людина була б «заложником» один раз сформованих 
мотиваційних схем. 

Розуміння самоконтролю на рівні самоврядування пов'язане з 
пізнавальним компонентом взаємодії. Через співвіднесення образу реальної 
поведінки в ситуації з референтним соціально-історичним способом життя, як 
бажаними формами взаємодії людей визначається зміст (особисте значення) 
даної ситуації в контексті життя [2].  

Особистість оцінює бажаний образ поведінки в ситуації з погляду 
конгруентності бажаному способу життя. Вихід за рамки ситуації, погляд на неї 
в контексті особистого життя, нерозривно переплетеної із соціально-історичним 
контекстом буття конкретної людини, іноді приводить до відкриття такого змісту 
цієї ситуації, що змінює й особисте відношення до неї. Ця зміна дана суб'єкту 
як зміна образу еталона. 

Образ, що контролює на рівні саморегуляції життєвої ситуації, є 
контрольованим на рівні самоврядування ситуацією. У якості еталона на рівні 
саморегуляції ситуації виступає ідеальне подання про дану ситуацію, норма. 
На рівні самоврядування еталоном життєвої ситуації («джерелом» норми) 
стають подання про бажаний спосіб життя. Образи поведінки в ситуації 
взаємозалежні із суб'єктивною картиною життєдіяльності, а також когнітивною й 
мотиваційною схемою ситуації. 

Грунтуючись на проведений теоретичний аналіз можна зробити 
висновки, що самоконтроль — це відношення людини, що забезпечує 
уявлення про ступінь здійснення бажаного в дійсності. Самоконтроль 
розглядають як процес, аналізуючи при цьому психологічні механізми його 
ініціації, індивідуально-психологічні й особливості образів бажаного й дійсного, 
що використовуються в цьому процесі. Аналізуючи самоконтроль як якість 
особистості слід розглядати міжособистісні й ситуативні розходження у 
розумінні самоконтролю.  
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Перспективи дослідження пов'язані з вивченням механізмів 
самоконтролю життєвої ситуації (і на рівні саморегуляції, і на рівні 
самоврядування), коли особистість усвідомлює розходження реально 
існуючого збігу обставин і бажаного положення речей і прагне до узгодження 
цих образів, за допомогою зміни реальності й відношення до неї.  
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У статті узагальнено теоретико-методологічні підходи щодо формування 
комунікативних стратегій в маркетингу інновацій, проаналізовано значимі моделі 
комунікації, виокремлено психологічні та соціально-психологічні чинники, що впливають на 
ефективність комунікативних стратегій, наведено приклад дослідження психологічних 
особливостей формування позитивних уявлень про інновації у сфері інвестицій.  

Ключові слова: маркетинг інновацій, комунікативні моделі, соціальна комунікація, 
дифузія інновацій. 

В статье обобщены теоретико-методологические подходы к формированию 
коммуникативных стратегий в маркетинге инноваций, проанализированы значимые 
модели коммуникации, выделены психологические и социально-психологические факторы, 
влияющие на эффективность коммуникативных стратегий, приведен пример 
исследования особенностей формирования позитивных представлений об инновациях в 
сфере инвестиций. 

Ключевые слова: маркетинг инноваций, коммуникативные модели, социальная 
коммуникация, диффузия инноваций. 

The article summarizes the theoretical and methodological approaches to the formation of 
communicative strategies in marketing of innovation, examines the basic models of 
communication, identifies psychological factors that influence the effectiveness of communication 
strategies; the example of research of psychological features of forming the positive 
representations of innovations in investment is given. 

Keywords: marketing of innovation, communication models, social communication, 
diffusion of innovation. 

 
Актуальність дослідженння. Ускладнення системи ведення бізнесу, 

загострення конкуренції та невизначеність зовнішнього по відношенню до 
організації середовища змушують компанії, що працюють на українському 
ринку, опановувати нові підходи до ведення діяльності та відшукувати нові 
шляхи зміцнення своїх конкурентних позицій. Окрему увагу при цьому 
приділяють впровадженню та просуванню нових продуктів та технологій.  

Інноваційна діяльність включає як науково-дослідну та дослідницько-
конструкторську роботу (НДДКР), так і діяльність, спрямовану на пошук нових 
ринків збуту та просування нових товарів та послуг, з метою більш повного 
задоволення потреб споживачів та посилення конкурентних переваг 
організації. Таку діяльність традиційно визначають поняттям маркетингу 
інновацій. Якщо НДДКР пов’язують з втіленням передових науково-дослідних 
та конструкторських напрацювань у виробництво, то маркетинг інновацій 
покликаний супроводжувати новий продукт від задуму до реалізації його 
кінцевому споживачу, спираючись на дослідження ринку та формуючи попит у 
значної частини цільової аудиторії. 

Український фахівець в галузі маркетингу інновацій С. Ілляшенко [1; ст.49] 
зазначає: «В умовах орієнтації на інноваційний розвиток, одними з основних 
складових забезпечення тривалого виживання і розвитку господарюючих 
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суб’єктів стає здатність запропонувати, розробити, виготовити, вивести на 
ринок і просувати на ньому товари з новими споживчими якостями, що 
орієнтовані на задоволення існуючих потреб, але новими не традиційними 
способами, або ж товари, що призначені для задоволення нових (у тому числі 
принципово нових) потреб (у ряді випадків ці потреби цілеспрямовано 
формують)». 

Теоретико-методологічним та методичним проблемам маркетингу 
інновацій присвячено чимало наукових праць. Свій внесок у дослідження 
теоретико-методологічних засад маркетингу інновацій здійснили М. Бітнер, М. 
Стоун, Н. Вудкок, К. Гренроос, Ф. Котлер, Ж. Ламбен та інші науковці, 
розробники оригінальних схем просування продукту від виробника до 
споживача. Системні напрацювання в галузі маркетингу інновацій містять праці 
українських та російських фахівців: С. Ілляшенко, Н. Чухрай, Р. Патори, К. В. 
Пилипчука, О. Даннікова, Д. Єстафьєва, А. Титова, Ю. Шленова та ін. 

З економічної точки зору найбільш значимими для дослідників 
виявляються питання прогнозування стратегічних напрямків інноваційного 
розвитку підприємства, методологічних основ товарної інвестиційної політики 
організації в управлінні асортиментом та технологічним розвитком 
підприємства, оцінки ринкової адекватності продуктових інновацій тощо.  

Втім ефективність маркетингу інновацій залежить не лише від таких 
складових як новизна, технічна спроможність та економічна доцільність 
інновації. Управлінські рішення та маркетингові зусилля на оперативному рівні, 
де вирішуються питання, пов’язані з формуванням первинного попиту і 
управлінням стратегіями просування товарних інновацій на ринок тісно 
пов’язані з соціальними комунікаціями, та мають спиратися на спеціальні 
дослідження в сфері споживацької поведінки та соціальної взаємодії, 
соціальної психології та психології комунікації. Значимими, втім мало 
дослідженими в спеціальній літературі, залишаються питання, пов’язані з 
соціальними детермінантами споживацької поведінки, що впливають на 
готовності/неготовності до прийняття інновацій, цікавим вектором досліджень 
залишаються пошуки ефективних комунікативних стратегій для просування 
інноваційних продуктів. Значимий інтерес представляють дослідження 
специфіки маркетингу інновацій в умовах українських реалій. 

Мета статті полягає в узагальненні теоретико-методологічних підходів 
щодо організації ефективної комунікативної стратегії при просуванні 
інноваційних продуктів та виокремленні психологічних та соціально-
психологічних чинників, що впливають на цей процес.  

Оскільки беззаперечною є комунікативна природа маркетингу 
(двосуб’єктний: виробник-споживач, або полісуб’єктний: виробник-споживач-
соціум (соціальні групи, посередники тощо) процес), для маркетингу інновацій 
важливо послідовно та виважено дотримуватися певної комунікативної 
стратегії. Комунікативні стратегії є віддзеркаленням загальної інноваційної 
стратегії організації, та поширюються на сферу прямого маркетингу, реклами, 
PR, особистих продаж, систему фірмової ідентифікації тощо.  

Основою для неї можуть стати традиційні моделі комунікації. 
Узагальнюючи найбільш поширені з них (математична модель К.Шеннона, 
кібернетична модель Н.Вінера, семіотичні моделі Р.Якобсона та ін.), 
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комунікативний ланцюг можна представити наступним чином: джерело 
комунікації – відправник (адресант) – інформація (повідомлення) – код – канал 
– декодер – цільова аудиторія (адресат) – зворотній зв'язок. В якості джерела 
комунікації тут виступає організація (суб’єкт інновацій), а адресатом певний 
сегмент цільової аудиторії, на яку спрямовано основні маркетингові зусилля. 
За умови послідовного просування інформаційних повідомлень щодо інновації, 
адекватно цільовій аудиторії дібраних каналів комунікації та інформаційних 
кодів процес комунікації буде доволі ефективним. 

Втім саме по собі інформування не є кінцевою метою при просуванні 
інноваційних продуктів. Головною проблемою з точки зору маркетингових 
комунікацій є розрив між обізнаністю цільової аудиторії та готовністю вчиняти 
певним чином (тестувати, купувати інноваційні продукти та рекомендувати їх 
іншим). Російський дослідник у сфері психології маркетингу О. Лєбєдєв-
Любімов зазначає: «Усі потреби, що цілеспрямовано вдовольняються 
людиною, реалізуються ним в умовах конкретного соціокультурного 
середовища, тому є підстави завжди оцінювати їх у соціальному чи соціально-
психологічному контексті. Це означає, що будь-які дії людини, наприклад 
покупка товару в магазині <…> виконуються ним не «самостійно», а під певним 
контролем. Цей контроль може бути зовнішнім, соціальним, чи внутрішнім 
особистісним, що спирається на точку зору інших значимих людей» [2; ст. 14]. 

За такого підходу найбільш значимими для маркетингу інновацій 
виявляються саме соціально-психологічні моделі комунікації, що враховують 
вплив на споживача референтних груп, дискурсивного поля, певних 
соціокультурних норм, уявлень, стереотипів тощо. Зупинимося детальніше на 
аналізі декількох з них. 

У маркетингу інновацій найбільше значення традиційно приділяють групі 
дифузних теорій, в основі яких лежить ідея нерівномірності (поступальності) 
поширення нових ідей у соціумі. Під дифузією інновації провідний теоретик 
Еверет Роджерс (Rogers, E. M.) розумів процес передачі нововведення 
комунікативними каналами між членами соціальної спільноти, розподілений в 
часі [3; ст. 3]. Сукупність певних індивідуально-психологічних характеристик 
особистості останніх (конформізм/ нонконформізм, готовність/ неготовність до 
ризику, спрямованість на досягнення успіху чи уникнення невдачі) дозволяє 
сегментувати цільову аудиторію на певні групи. Е. Роджерс назвав ці сегменти 
новаторами (2,5%), ранніми послідовниками (13,5%), ранньою більшістю (34%), 
пізньою більшістю (34%) та тими, що відстають (16%). Відповідно основну увагу 
при просуванні інноваційних продуктів варто приділяти завоюванню симпатій 
новаторів та ранніх послідовників, після яких процес просування інновації стає 
фактично автоматичним. 

Серед більш ранніх напрацювань сам Роджерс звертає увагу на 
дослідження Дж. С. Колемана (Coleman, J. S.), Е. Каца (Katz, E) та Х. Мензеля 
(Menzel, H.). Спостерігаючи за лікарями, що мають приватну практику та 
лікарями великої клініки, вони виявили наступну закономірність: лікарі, що 
ведуть приватну практику, позбавлені міжособистісного спілкування з приводу 
новинки та можливості обмінюватися досвідом, приймають інновації швидше та 
орієнтуються при цьому передусім на рекламні матеріали та матеріали ЗМІ. 
Лікарі великої клініки, мають можливість в особистих бесідах обговорювати 
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новинки, приймають інновації пізніше, скептичніше ставляться до реклами і 
орієнтуються на новинки, які пройшли випробовування значною частиною колег 
[3; с. 12-14]. Ця закономірність засвідчила значимість міжособистісної 
комунікації для маркетингу інновацій. 

Пізніше теорія Е. Роджерса деталізувалася іншими науковцями. Так Ф. 
Басс вивів закономірність, згідно якої поширення інновацій тісно пов’язане з 
двома процесами: ефектом реклами та ефектом міжособистісної комунікації. 
На початковому етапі життєвого циклу інновації домінуючого значення набуває 
вплив реклами. Для більш пізнього етапу життєвого циклу інновацій 
характерним є послаблення ролі реклами та посилення ролі міжособистісної 
комунікації. Для традиціоналістів характерна недовіра до реклами, вони не 
пробують інноваційних продуктів допоки не зможуть поспілкуватися з тими, хто 
вже має відповідний досвід. 

На тому, що поширення інновації не є чисто механічним процесом 
послідовного завоювання сегментів аудиторії, вказує і автор відомої книги 
«Подолання прірви» Джеффрі Мур [4]. Основна відмінність його моделі від 
попередніх полягає в тому, що між різними психографічними сегментами 
аудиторії є певні розриви, що відображають відмінність цих груп та вказують на 
те, що просування продукту для кожної з них треба здійснювати по-різному. 
Мур поділяє розриви їх на «тріщини» і «прірви». Тріщини носять характер менш 
суттєвої перепони, вони пролягають між новаторами та ранніми 
послідовниками (новатори захоплюються інновацією, втім можливості її 
використання на практиці не очевидні для ранніх послідовників), та між 
ранньою, пізньою більшістю та тими, що відстають (головна причина даної 
тріщини - необізнаність та некомпетентність пізньої більшості, наявність певних 
обмежень щодо можливості скористатися інноваційним продуктом). 

Під проваллям Мур Розуміє невідповідність характеристик суміжних 
цільових сегментів (передусім відмінності між ранніми послідовниками та 
ранньою більшістю), що може повністю унеможливити процес поширення 
інновації. «Кожен по-справжньому інноваційний високотехнологічний продукт 
починається з захоплення чимось, чия реальна ринкова вартість, а також 
призначення не відомі, але що своїми «винятковими властивостями» здатне 
підняти хвилю ентузіазму серед посвячених. Це і є ранній ринок. Потім настає 
період, коли решта світу починає спостерігати, що з цього вийде, - це є 
«провалля». Якщо з того нового виходить щось справді варте уваги <…>, то 
формується новий великий ринок. І він формується дуже швидко, зі швидкістю, 
яка приносить лідерам ринку величезний успіх. Головне при цьому - ліквідувати 
провалля, тобто зробити все для того, щоб завоювати цей основний ринок 
збуту» [4; с.8-9].  

Окрім дифузних моделей для інноваційного маркетингу значимими є 
також комунікативні моделі, що засвідчують вплив на прийняття інновацій 
референтних груп, так звані двоступінчаті моделі, де на першому рівні 
інформація поширюється на вузький сегмент цільової аудиторії, що носить 
ознаки референтності (відомих людей, експертів, людей, що фахово 
випробовують інновації), а після прийняття ними інновації саме цей сегмент 
починає виступати в якості андресанта повідомлень для широкої аудиторії. 
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Значимим з точки зору просування інноваційної продукції сегментом 
традиційно виступають представники мас-медіа, що згодом формують навколо 
інновації певне інформаційне поле зі сприятливим (позитивним), або 
несприятливим (негативним) характером інформації. Від них залежить також 
насиченість інформаційного потоку (кількість публікацій про інновацію), що 
поширюється в мас-медіа. Редактори ЗМІ виступають у ролі своєрідних 
«приватників» (термін К.Левіна), які формують та контролюють потік новин, на 
власний розсуд змінюючи певні акценти, розширюючи, повторюючи або 
навпаки уникаючи подачі певної інформації.  

У зв’язку з вищесказаним надзвичайного значення для просування 
інновацій набуває створення умов для широкого обговорення інновації, 
налагодження процесу обміну досвідом тощо. Інновація як предмет 
обговорення може аналізуватися в контексті дискурсійних моделей комунікації, 
які об’єднують предмет обговорення, соціальну ситуацію та ідеологію (загальну 
систему поглядів на предмет обговорення). Тільки за умови синхронізації цих 
складових, врахуванні певних соціально-психологічних бар’єрів комунікації 
(стереотипів, негативних установок споживачів тощо) можливе створення 
сприятливого для просування інновацій інформаційного поля. 

Наведемо приклад власного дослідження, проведеного нами у 2011/2012 
роках спільно з Колесник О.О. Дослідження було присвячено виявленню 
соціально-психологічних особливостей формування уявлень потенційних 
інвесторів про ІРО (Initial Public Offering) - розміщення акцій підприємства на 
фондовій біржі з внесенням їх у список акцій, що котируються на даній біржі 
(лістинг). У світовій практиці IPO вважається одним з найбільш ефективних і 
детально відпрацьованих способів залучення інвестицій.  

ІРО як інструмент залучення акціонерного капіталу має цілу низку 
переваг, серед яких: можливість залучення значних фінансових ресурсів на 
довготерміновій основі; підвищення капіталізації, що є особливо актуальним 
для вітчизняного бізнесу, може підвищити їх рейтинг та відкрити їм доступ до 
дешевших фінансових ресурсів; забезпечення підвищеної ліквідності акцій 
підприємства та підвищення кредитного рейтингу, а отже престижу 
підприємства. 

Втім первинне публічне розміщення акцій на міжнародних фондових 
ринках для українських підприємств є новою практикою. За підсумками 2012 
року тільки 6 компаній, що працюють в Україні вийшли на ІРО. При цьому окрім 
суто стратегічних проблем, обмеженням такої діяльності компанії вважають 
низьку готовність потенційних інвесторів до участі в ІРО. З огляду на це нами 
було здійснене емпіричне дослідження, метою якого було виявлення 
домінантних психологічних чинників, що впливають на формування 
позитивного ставлення до ІРО та стимулюють до участі в ньому.  

Дослідження здійснювалось у м. Києві на базі ТОВ «ВС Енерджі 
Інтернейшнл Україна». Вибірку склали 120 осіб, пропорційно розподілених за 
віковими та статевими ознаками. Вибірку склали працівники фінансового 
сектору, спеціалісти та керівництво бюджетних та економічних відділів різних 
підприємств.  

Результати дослідження засвідчили, що індивідуально-психологічні 
характеристики (рівень тривожності, що оцінювався за опитувальником 
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Спілберга, схильність до ризику (опитувальник А.Шмельова) суттєво не 
впливають на готовність респондентів до участі в ІРО. Значно більш суттєвий 
вплив за результатами дослідження на формування уявлень про ІРО та 
готовність займатися інвестиційною діяльністю справляють соціально-
психологічні чинники (відсутність публічного обговорення, ослаблений 
інформаційний потік з переваженням нейтральної тональності, наявність 
негативних стереотипів тощо).  

Результати методики незакінчених речень дозволили виявити ряд стійких, 
в більшості негативних, стереотипів по відношенню до інвестиційної діяльності 
в Україні. Провідними конструктами при описі такої діяльності виявляють 
«неповернення інвестицій», «шахрайські схеми», «піраміди», «ризикові 
вкладення» тощо. 

У межах дослідження проводився медіамоніторинг п’ятірки ділових ЗМІ, 
які за даними рейтингу ділових друкованих ЗМІ TNS Україна, увійшли в перелік 
найбільш популярних: «Коммерсант», «БІЗНЕС», «Инвестгазета», «Фокус», 
«Кореспондент». Аналізувалися статті з 01.01.2012 року до 31.03.2012 року. 
Формальний аналіз засвідчив незначну кількість повідомлень, присвячених 
ІРО, здебільшого мова йде про згадування в контексті певних тенденцій та 
поодинокі випадки новин, щодо виходу на ІРО відомих компаній (наприклад, 
Facebook у лютому 2012 року). Тільки 18% повідомлень носили характер 
роз’яснювальних та стосувалися перспектив ІРО.  

Більшість (58%) значимих повідомлень носило нейтральне емоційне 
забарвлення, 31% - негативну тональність, і тільки 11% - позитивний характер. 
Контент-аналіз виокремлених повідомлень також засвідчив переважання 
негативних конструктів, серед яких передусім: «збиток», «банкрутство», 
«податкове переслідування», «зниження ціни акції», «ризик», «нестабільність», 
«відсутність гарантів», «корупційні схеми» тощо. Позитивні конструкти 
(«прибуток», «розвиток», «інновація», «дивіденди», «можливість») 
зустрічаються в поодиноких випадках. 

Як бачимо саме соціально-психологічні чинники: наявність негативних 
стереотипів, невиразне інформаційне поле, відсутність умов для дискурсу 
стають на заваді формуванню позитивних уявлень щодо ІРО, тоді як 
індивідуально-психологічні чинники, що могли би скласти основу для 
психографічної сегментації аудиторії в даному випадку виявляються менш 
значимими. 

Висновки. Проведений теоретичний аналіз та результати 
представленого емпіричного дослідження засвідчили, що окрім об’єктивних 
характеристик інноваційного продукту (ступеня його новизни, технологічності, 
доступності та легкості апробування і практичної перевірки тощо), особливого 
значення для успішного просування набуває також психографічна сегментація 
цільової аудиторії та врахування соціально-психологічних чинників, здатних 
вплинути на процес поширення інновації. При цьому не варто говорити про 
певні універсальні технології просування інновацій, оскільки кожен ринок має 
свою специфіку та потребує глибокого аналізу значимих чинників.  
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ФЕНОМЕН ПРИХОВАНОЇ РЕКЛАМИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ТИПОЛОГІЇ 
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В статті представлено концептуальний аналіз специфіки феномену прихованої 
реклами в контексті сучасної типології рекламних практик. 
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В статье представлен концептуальный анализ специфики феномена скрытой 
рекламы в контексте современной типологии рекламных практик.  
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The conceptual analysis of the hidden advertisement phenomena under the context of the 
modern typological researches on advertising practices is presented in the article. 

Keywords: advertising, hidden advertisement, types of advertising, consumer behavior, 
social psychology. 

 
Актуальність теми дослідження. Аналіз наукових тенденцій кінця ХХ 

та початку ХХІ століття, спрямованих на дослідження реклами, загалом 
засвідчує про суттєві зміни у визначенні вченими змісту дослідницьких 
пріоритетів. Так, на наш погляд, об’єктом досліджень постає не сам факт 
існування та поширення реклами як технології стимулювання споживання 
товарів та послуг, а сам феномен та процес глобалізованої експансії 
різноманітних рекламних практик, їх проникнення в основоположні онтологічні 
механізми організації суспільного життя – механізми соціальної інтеграції, 
соціалізації та культурної репродукції. Саме тому в сучасному 
суспільствознавстві та соціальній психології особливої актуальності набули 
питання стосовно визначення специфіки сучасної реклами, з’ясування її 
типологічних різновидів, ідентифікації її соціокультурного, комунікативного та 
креативного потенціалу. Водночас можна констатувати, що наукові 
дослідження зростаючого прямого та прихованого психологічного впливу 
реклами на різні аспекти життєдіяльності індивідуальних та колективних 
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суб’єктів суспільного життя і ,зокрема, на процес їх споживчої поведінки, 
потребують серйозного концептуального та методологічного обгрунтування. 

Враховуючи зазначені обставини, мета статті – здійснити 
концептуальний аналіз специфіки феномену прихованої реклами в контексті 
сучасної типології рекламних практик. 

Насамперед зазначимо, що у більшості новітніх концептуальних підходів 
до визначення специфіки сучасної реклами аргументується важливість її 
наукового дослідження в контексті проблеми глобалізації. Вочевидь, що 
глобальна поширеність реклами, її прогресуюча інтернаціоналізація та 
безпосередня причетність до інноваційних інформаційних технологій слугують 
важливими пізнавальними стимулами для перегляду усталених традиційних 
поглядів на рекламу. Так на думку відомого британського дослідника 
Л.Склейра, сучасна реклама являє собою особливу експансіоністську 
культурно-ідеологічну транснаціональну практику, яка виконує важливе цільове 
завдання збереження та підтримки функціональної стабільності глобального 
капіталізму як системи організації сучасного світового соціального порядку. 
«Культурно-ідеологічний проект глобального капіталізму – як зазначає 
Л.Склейр – полягає наступному. Необхідно переконати людей у доцільності 
споживання зверх традиційно усталених потреб. Тим самим увіковічнюється 
ідея накопичення капіталу заради отримання приватної виголи. Іншими 
словами , саме це забезпечує уявлення про глобальну капіталістичну систему 
як довічно дану»[1, с. 343].  

Дещо інший погляд на рекламу формується у працях провідних 
теоретиків сучасного постстуктуралізму. Аналізуючи праці П.Бурдьє, доволі 
примітним є його погляд на рекламу як специфічне втілення ресурсів різних 
типів капіталів (матеріального, фінансового, соціального політичного, 
культурного символічного). У концептуальних координатах такого бачення, 
реклама є значущим способом суспільної легітимації традиційного досвіду та 
різноманітних нововведень, а також технологічним засобом «символічної 
боротьби за виробництво здорового глузду чи, точніше, за монополію 
легітимної номінації як офіційного - експіцитного та публічного - благословення 
легітимного бачення соціального світу» [2, с. 72]. 

Зазначимо, що теоретики-постмодерністи схильні розглядати рекламу як 
особливу антигуманну симулятивну віртуальну практику, глобальна експансія 
якої пояснюється посиленням впливу сучасних інформаційних технологій. 
Зокрема, у працях Ж.Бодрійяра реклама тлумачиться як деструктивний чинник 
«символічного обміну», який виконує функцію заміщення реальних об’єктів 
віртуальними, при цьому втягуючи людей у світ нав’язаних зовні 
псевдоцінностей – «симулякрів». У праці «Паролі» Бодрійяр підкреслює, що 
тепер віртуальне є те, що йде на зміну реальному. «У віртуальному вже немає 
цінності – тут панує проста інформативність, прорахованість, вичислюваність, 
що відміняє будь-які ефекти реального» [3, с. 153].  

Вочевидь, що фіксація обставин антигуманності, егоцентричності позицій 
рекламодавців, маніпулятивного та дезорієнтуючого впливу реклами не може 
не хвилювати багатьох фахівців. У праці американської дослідниці Д.Доті 
«Паблісіті та паблік рілейшнз» підкреслюється, що сучасна реклама не може 
існувати поза інституціональною системою ЗМІ. У даній праці автор пропонує 
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розглядати сучасні ЗМІ не лише як сферу бізнесу, але й як особливий 
соціальний фільтр селекції рекламних повідомлень, оскільки нав’язування 
рекламодавцем шкідливих для суспільна повідомлень «завжди викликає 
приховане або напівприховане незадоволення у поважаючого себе діяча ЗМІ 
або фахівця з паблік рілейшнз» [4, с.17]. Близьку позицію відстоює також і 
іспанський вчений Х.Д.Баркеро Хабреро, який підкреслює важливість 
встановлення певних механізмів контролю над сферою рекламної діяльності з 
боку фахівців з паблік рілейшнз. На його думку, сама такі фахівці взмозі 
реально оцінювати зміст реклами та нейтралізувати її деструктивний вплив 
керуючись такими гуманними пріоритетами, як: 1) чесність, 2) відвертість, 
доступність, 3) своєчасність, 4) активність [5, с. 69-70]. 

Загалом, наведені вище позиції стосовно новітніх підходів вчених до 
наукового розуміння феномену реклами та причин її експансії в сучасному 
глобалізованому світі слугують аргументами для розуміння, що реклама являє 
собою складну соціальну та соціально-психологічну проблему, яка відображує 
суперечність між потребами людей в інформації, яка спрямована на 
забезпечення ефективної регуляції їх життєдіяльності та певними способами 
відображення, трансляції і конструювання реальних або референтних ціннісно-
символічних систем, які формують суперечливий зміст багатьох рекламних 
повідомлень маніпулятивного характеру.  

Зазначимо, що деякі дослідники по суті визначають маніпулятивну рису 
реклами як ознаку її ефективності. Так на думку А.Лебедєва реклама як 
характеристика певного товару може погіршувати чи покращувати сприйняття 
його характеристик споживачем. «Якщо реклама сприяє покращенню 
сприйняття образу товару та товаровиробника, то її можна вважати 
ефективною» [6, с. 54 ]. На наш погляд, таке «оціночне» визначення критерію 
ефективності реклами не можна вважати науково обґрунтованим. Тому і не 
зовсім переконливими є зусилля вченого американську (маркетингову) 
методологічну традицію вивчення реклами як «більш гуманну» в порівнянні з 
німецькою (сугестивною) традицією.  

Вочевидь, що вирішення важливих завдань гуманізації сучасних 
рекламних практик потребує більш детального дослідження особливостей 
використання певних типологічних різновидів реклами і, зокрема прихованої 
реклами, масштаби використання якої суттєво зростають в сучасному світі. 
Водночас можна констатувати, що дослідженню питання про типологічні 
різновиди реклами вченими ще не приділено достатньої уваги. У більшості 
випадків у сучасній науковій літературі можна знайти різні класифікаційні схеми 
поширених рекламних практик. Однак детальна характеристика типологічних 
різновидів реклами авторами не дається. Причиною такого становища, на наш 
погляд, є цілком певні складнощі розуміння самого феномену реклами як 
об’єкта міждисциплінарного дослідження.  

Хоча реклама як соціальне та соціально-психологічне явище має доволі 
тривалу історію свого становлення та розвитку, гносеологічний інтерес до 
реклами почав формуватися у період розвитку капіталізму ХІХ та ХХ ст. Це, в 
свою чергу, дало поштовх до розвитку маркетингового напрямку дослідження 
реклами ( Д.Бернет, В.Велз, А.Дейян, Г.Кратер, Ф.Котлер, Г.Левіт, та ін.). 
Економічна складова реклами виступила дієвим стимулом зростання інтересу 
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вчених до даного явища і в інших дослідницьких площинах: 1) історичній 
(праці Ч.Бронштайна, Ф.Бутова, В.Музиканта, О.Ноговіцина та ін.); 2) 
культурологічній (Б.Борисов, Б.Кателат, С.Пру, О.Фофанов); 3) політологічній 
(Б.Ольшанський, Т.Ляпіна, А.Култалієв, О.Петров, В.Полторак, А.Попова, 
Г.Почепцов); 4) соціологічній (Дж. Александер, Ж.Бодрійяр, П.Бурдьє, Е.Гіденс, 
Ю.Габермас, В.Іванов, В.Королько, Н.Костенко, Г.Ласвел, Б,Латур, Н.Лисиця, 
М.Лукашевич, Н.Луман, Р.Мертон, М.Назаров, Дж.Рітцер, Р.Робертсон, 
А.Ручка, І.Чудовська та ін.). Особливого наукового значення та розвитку набув 
психологічний та соціально-психологічний напрямок дослідження реклами, у 
становлення і розвиток якого внесли вагомий вклад праці Дж.Міда, 
Дж.Блумера, Ч.Кулі, Дж.Хоманса, Т.Шибутані, а також праці Г.Андреєвої, 
О.Берьозкіної А.Боковікова, І.Вікентьєва, В.Денісова, О.Савельєвої, 
С.Селіверстова й інших вчених. Вочевидь, що наявність різних наукових 
підходів до дослідження реклами обумовлює і цілком певні труднощі 
здійснення наукової ідентифікації типологічних різновидів реклами. 

Важливо підкреслити, що по суті єдина конструктивна спроба 
ідентифікації та характеристики типологічних різновидів реклами була 
нещодавно реалізована у докторській дисертації І.Чудовської 
«Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології» 
[7]. У даній дисертаційній праці автором здійснена змістовна експікація 
існуючих наукових підходів до дослідження реклами під кутом зору розробки 
авторської концепції смислової структури реклами, У межах даної концепції 
І.Чудовською виділені специфічні критерії, які дозволяють ідентифікувати певні 
типи реклами: За формою - усні та письмові типи реклами. За способом 
здійснення - безпосередні (самореклама) та опорядковані (неперсоніфіковані) 
типи реклами. За способом поширення у ЗМІ – телевізійна, пресова, 
радіореклама. За використанням цінностей універсального ( 
загальнолюдського) чи автентичного (національного, локального) характеру 
– глобальний та локальний типи реклами. За способом донесення - адресна та 
анонімна реклама. За цілями та інтересами рекламодавця – комерційна, 
політична та соціальна реклама. За формою впливу – реклама-залучення і 
реклама-маніпуляція. З мірою структурованості - реклама як перфоменс і 
реклама як технологія [7, с. 19-21]. 

Загалом підтримуючи запропоновану дослідницьку стратегію, водночас 
важливо зазначити, що І. Чудовською дещо недооцінюється пізнавальний 
потенціал психологічного та соціально-психологічного напрямку дослідження 
реклами. На наш погляд саме в концептуальних межах даного напрямку 
вченими була аргументована значущість розрізнення прямого та прихованого 
(непрямого) типів рекламних практик, а також були здійснені конструктивні 
спроби наукового вивчення: 1) прямого та прихованого впливу реклами на 
процеси сприйняття та практичного використання людьми змісту рекламних 
повідомлень, 2) спеціалізованих технологій інноваційного характеру, які 
забезпечують реалізацію такого впливу. Водночас, слід констатувати, що 
питання з’ясування типологічної специфіки прямого та прихованого 
(непрямого) різновидів рекламних практик ще не отримало належної наукової 
розробки.  
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Спеціально загострюючи нашу увагу на останньому із виділених аспектів, 
підкреслимо, що серед сучасних науковців  й спеціальній науковій літературі є 
доволі поширеним розуміння прямої реклами саме в маркетинговому розмінні її 
функціональної значущості. Однак загального прийнятого визначення не існує. 
Саме тому у наших працях ми запропонували власну дефініцію даного поняття. 
«Пряма реклама - це реклама, яка є має безпосереднє застосування як 
прагматичний засіб, що стимулює споживання певних товарів та послуг» [8, 
с.129].  

На наш погляд, приховану рекламу цілком виправдано розглядати як 
альтернативу прямій рекламі, як технологічний спосіб уникнути так званого 
«рекламного фільтру», що неминуче виникає у свідомості споживача, який 
намагається захиститися від безперервного потоку інформації рекламного 
змісту. Тому прихована реклама - це досить великий набір технологій і методів 
по просуванню на ринок торговельної марки, послуги або компанії, які звичайно 
супроводжують пряму рекламу та спрямовані на досягнення оптимальних 
маркетингових результатів. Прийнято вважати, що пряма реклама спрямована, 
головним чином, на збільшення обсягу продажів. Мета ж прихованої реклами - 
домогтися ефективного позиціювання іміджу певного бренду та домогтися 
позитивного ставлення до нього потенційних споживачів. Як правило, методи 
прихованої реклами використовують ті рекламодавці, які приділяють велику 
увагу прямій рекламі і регулярно працюють із рекламними агенціями. 
Цільовими завданнями таких агенцій, що займаються прихованою рекламою - 
запропонувати певний комплекс іміджових заходів, спрямованих на створення 
впізнання торговельної марки або конкретного товару чи послуги. 

Зазначимо, що масштаби зростаючого впливу прихованої реклами, 
сучасні дослідники розглядають як суттєву онтологічну підставу радикальної 
зміни самого змісту рекламних практик, яка відбулася у другій половині ХХ 
століття. «Якщо протягом більшої частини ХХ століття реклама намагалась 
переконати споживачів у корисності, ефективності або надійності продукту що 
рекламується, то зараз вона намагається зв’язати продукт з уявленнями людей 
про певний життєвий стиль, тобто її виробники усе частіше вважають, що 
споживачів більш цікавить стиль,а не корисність продукту» [9, с.273].  

Відомий німецький психолог Г.Бенеш також констатує, що реклама, в її 
сучасному розумінні, вже не є тією соціальною технологією, яка традиційно 
була функціонально зорієнтована на вирішення завдань актуалізації уваги, 
інтересу,бажання, та спонукання до дії різних категорій покупців. Вчений 
стверджує, що у новітній психології основні функції реклами ще більше 
сконцентровані та переводиться у «парадигму бумерангу», у якій 
відображується «основна інтенція сучасної реклами - те, що в той чи інший 
спосіб уже виявляється в прагненнях публіки, використати легше, ніж 
створювати новий інтерес» [10, с.427].  

Таким чином, сучасні рекламні практики, згідно зазначеної точки зору, 
являють собою специфічні адаптивні до «прагнень публіки» культурно 
орієнтовані стратегії інституціонально організованого впливу на споживчу 
поведінку індивідів та соціальних груп. Однак така позиція здається нам доволі 
проблематичною. По-перше, вона по суті оминає важливу проблему 
масштабного поширення (експансії) реклами практично в усіх типах сучасних 
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соціальних систем. По-друге, як нам здається, суттєво недооцінюється саме 
конструктивістська суспільна місія реклами, яка як раз і полягає у тому, щоб 
"створювати новий інтерес" різних соціальних суб’єктів до різноманітних 
товарів та послуг, спрямованих на інноваційне оновлення суспільного життя.  

Важливо підкреслити, що дослідницька орієнтація на наукове розкриття 
саме конструктивістської суспільної місії реклами, на наш погляд, створює 
певні когнітивні стимули для експлікації змісту дихотомії «пряма реклама – 
приховані реклама».  

У даному зв’язку, насамперед, варто зазначити, що поняття «прихована 
реклама» переважною більшістю дослідників використовується в певному 
нормативному та операціональному значенні - загалом для пояснення 
латентності певних рекламних практик. Наочним прикладом такого 
використання може бути монографія російської дослідниці О.Берьозкіної 
«Product Placement. Технологии скрытой рекламы» [11]. У даній праці змістовно 
розкриті технологічні засади латентного рекламування різних товарів та 
брендів шляхом зовні прихованого, проте цілеспрямованого їх розміщення в 
контентах художньої літературі, теле- та кінопродукції. Автором вдало 
зафіксовані певні суперечності такого латентного розміщення рекламних 
продуктів, які і відображує зміст англомовного терміну «Product Placement». 
Зокрема, підкреслюється, що технологія Product Placement з точки зору своєї 
ресурсної організації має багато спільного з прямою рекламою. Адже навіщо 
платити за Product Placement, якщо товар, що рекламується, не подається у 
максимально вигідному та позитивному вигляді. «Однак Product Placement – 
технологія тонка, тому потребує професіоналізму. Настирливий та нав’язливий 
Product Placement.здатен зіпсувати враження від бренду, продукту або послуги, 
відштовхнувши від нього споживачів. Ефективність розміщення інформації про 
торгову марку у різних видах художніх творів ( у кіно, літературі, телевізійних 
передачах, комп’ютерних іграх, музичній відеопродукції, мультфільмах тощо) 
залежить, як і будь-якій іншій справі, від професіоналізму фахівців, їх здатності 
до гармонійної інтеграції Product Placement-послання в контент художнього 
твору[11,с.13]. 

Приймаючи до уваги зазначене, вочевидь, неважко припустити, що 
феномен прихованої реклами у такій інтерпретації має специфічне цільове 
призначення – зняти настирливий та нав’язливий образ рекламного продукту. 
Таким чином прихована реклама розглядається як засіб подолання 
інформаційної втоми (так за даними соціологічних досліджень близько 70% 
російських телеглядачів під час рекламних пауз переключають обраний канал, 
або використовують цей час на власні справи). Намагаючись розвинути підхід, 
запропонований С.Туркотом, щодо важливості врахування обставин 
диференціації сенсорних каналів сприйняття рекламної інформації, 
О.Берьозкіна вказує на значущість гармонійного поєднання в технології Product 
Placement 1) візуального, 2) розмовного (аудільного) та 3) рухливо-емоційного 
(мотиваційного-споживального) сенсорних каналів[11,с.19].  

Однак розуміння прихованої реклами як технологічного засобу подолання 
інформаційної втоми [див. також: 12, 13], як ми вважаємо, не зовсім коректно 
розкриває питання її типологічної специфіки. На наш погляд, науково 
адекватне розкриття даної специфіки може бути здійснено у більш ширшому 
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концептуальному контексті – а саме: в площині аналітичного розуміння ролі 
культури в організації рекламних комунікацій. Досліджуючи дану тему, 
американський психолог Д.Мацумото справедливо вказує на важливість 
аналізу процедур кодування та декодування культурних значень, які впивають 
на різні способи діяльності людей [14,с.458-463].  

Приймаючи до уваги таку аналітичну перспективу, ми вважаємо 
доцільним сформулювати значуще, для подальшої наукової розробки 
положення, що базові типологічні індикатори феномену прихованої реклами 
знаходять відображення у двох найважливіших сутнісних ознаках даного 
феномену.  

Перша ознака фіксує обставини випадкової появи тих або інших 
рекламних продуктів в ситуаціях актуалізації культурно обумовлених 
диспозицій, атит’юдів та різноманітних соціокультурних взаємодій суб’єктів 
суспільного життя. Саме така «випадковість» появи рекламних продуктів, на 
наш погляд, є специфічним втіленням латентного культурного коду певного 
продукту. Вочевидь, що розробник певного культурного образу рекламного 
продукту намагається здійснити суміщання даного образу із іншими 
культурними зразками. А сама ж процедура такого суміщання, відносно позиції 
споживачів рекламного продукту, цілком може сприйматися ними як вираз 
латентності реклами.  

Друга сутнісна ознака - ознака «прихованості» реклами не означає 
безпосереднього виразу латентності рекламного продукту, його властивості 
відображуються і подаються в максимально можливій атрактивній формі, що 
сприяє та створює можливість актуалізації процедури декодування 
споживачами культурних значень даного продукту. Важливо підкреслити, що 
сам процес такого декодування споживачами, змістовно не співпадає з 
процедурою кодування рекламного продукту. Саме тому виникає і ефект 
прихованості реклами тому, що соціокультурні потреби і інтереси розробника 
іміджу рекламного продукту та реальних споживачів можуть повністю 
співпадати.  

Висновки. 1.У умовах сучасної глобалізації наукові дослідження 
зростаючого прямого та прихованого психологічного впливу реклами на різні 
аспекти життєдіяльності індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного 
життя потребують подальшого концептуального та методологічного 
обгрунтування. 2. Масштабне поширення прихованої реклами потребує 
поглиблених соціально-психологічних досліджень типологічної специфіки 
прихованої реклами як культурно обумовленої комунікативної практики. 3. 
Ідентифікація базових типологічних індикаторів феномену прихованої реклами 
потребує спеціалізованих досліджень рис його латентності. Зміст таких 
досліджень доцільно пов’язувати з аналізом процедур кодування та 
декодування культурних значень при організації та здійсненні рекламних 
комунікацій.  
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СПЕЦИФІКА РЕАКЦІЇ НА СТРЕС В УМОВАХ НАЯВНОСТІ  
ОБСЕСИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЇ СИМПТОМАТИКИ 

У статті проводиться дослідження специфіки психологічних захистів і копінг-
поведінки характерних для людей з обсесивно-компульсивною симптоматикою різного 
ступеня вираженості. Також проводиться аналіз адаптивності даних захистів і дій. 
Описується терапевтична робота і її результати, заснована на отриманих даних 
дослідження. 

Ключові слова: психологічний захист, копінг-поведінка, обсесивно-компульсивна 
симптоматика, адаптація, стрес. 

В статье проводится исследование специфики психологических защит и копинг-
поведения характерных для людей с обсессивно-компульсивной симптоматикой разного 
уравня выражености. Также проводится анализ адаптивности данных защит и 
действий. Описывается терапевтическая работа и ее результаты, основаная на 
полученых данных исследования. 

Ключивые слова: психологическая защита, копинг-поведение, обсессивно-
компульсивная симптоматика, адаптация, стресс. 

The article tells about the research of specific psychological defenses and coping behavior 
characteristic of people with obsessive-compulsive symptoms of different severity. In the article 
there also is analyzied the adaptability of the given defenses and actions. There is described the 
therapeutic work and its results based on the findings of research. 

Keywords: psychological defense, coping behavior, obsessive-compulsive symptoms, 
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adaptation, stress. 
Актуальність дослідженнгя. В сучасних умовах якісно новим способом 

вирішується проблема психологічної адаптації людини, до вимог життя, що 
постійно змінюється так як пред’являються більш високі вимоги до 
самостійності, ініціативності та завзятості особистості [1,2,3,4]. Специфіка і 
успішність адаптації до стресу визначається не тільки особливостями стресора, 
а й характерологічними та фрустраційної особливостями особистості хворого 
[5,6,7,8]. Саме особистість визначає основні форми емоціональних реакцій і 
суб'єктивну важливість ситуації, а отже і рівень стресового воздествия [9,10,11]. 
У зв'язку з цим все більшу увагу вчених і практиків приваблює психологічний 
стан хворих з обсесивно-компульсивним розладом. Але в наслідок складності 
та багаторівневості дані питання й досі залишаються відкритими.  

Метою дослідження є розкриття специфіки реагування на стрес 
людей, що страждають на обсесивно-компульсивний розлад.  

Матеріали і методи. В період з 2009 – 2012 рік проведено дослідження 
специфіки захисних механізмів у людей, що страждають на обсесивно-
компульсивну симптоматику різного сткпеня вираженості, всього 76 людей, та 
группа для порівняння – 52 людини, що не мають даних симптомів. Всі 
досліджувані були опитані та продіагностовані за допомогою таких методик як: 
«Обсесивно-компульсивна шкала Йеля-Брауна» (англ. Yale-Brown obsessive-
compulsive scale); «Опитувальник індекс життєвого стилю» ( Life Style Index) 
Р.Плутчика та Х. Келермана; Опитувальник І. Хейма для діагностики копінг-
механізмів; «Копінг-поведінка в стресових ситуаціях» (С.Норман, Д.Ф.Ендлер, 
Д.А.Джеймс, М.И.Паркер; адаптований варіант Т.А.Крюкової); «Індикатор 
копінг-стратегій» (Д.Амірхан). Опитувальник шляхів коупінгу Р. Лазаруса та С. 
Фолкмена. 

Результати й обговорення дослідження специфіки захисних механізмів 
хворих на обсесивно-компульсивний розлад свідчать про те, що основними 
захисними механізмами хворих на обсесивно-компульсивний розлад є 
регресія(61,6%) та заміщення (59,6%). 

 Таким чином, для людей, з обсесивно-компульсивним розладом 
характерним способом психологічного захисту є перехід на більш рані стадії 
розвитку в умовах загрози й з метою зняття психологічної напруги, та зміщення 
як певних дій так і афектів з реальної цілі на іншу, що покликано знизити 
травмуючий зміст ситуації. Розглядаючи такий захистний механізм як 
заміщення, виявляються наступні особливості поведінки, пов’язані із даним 
захистом:  

 - Заміщення одніє дії іншою. ( 62%) 
 - Заміщення дії словом. (38%) 
 - Заміщення слова дією. (70%) 
 - Заміщення однієї квазі-потреби іншою. (52%) 
 - Заміщення одного об’єкту на інший у випадку коли первинний об’єкт 

викликає тривогу та у випадку відсутності первинного об’єкту. (74%) 
 - Заміщення одного почуття іншим, звичайно протилежним. (43%) 
У випадку наявності обсесивно-компульсивних симптомів можно виділити 

певні специфічні види заміщення. Спираючись на наявні дані, найменш 
характерним проявом заміщення в умовах наявності обсесивно-
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компульсивного розладу є заміщення дії словом (38%). Так, саме нав’язливі 
думки й так звана розумова жуйка є результатом замінених дій. 

Для хворих на обсесивно-компульсивний розлад, окрім заміщення одного 
почуття на інше (реактивне утворення) є характерними й інші прояви даного 
захистного механізму. У будь-якому випадку, його напруженість є значною 
(59,6%), а специфіка прояву має виявлятися в умовах терапії та клінічного 
інтерв’ю. 

Активність інших захистних механізмів, а саме регресії (61,6%), може бути 
пояснена як специфічною структурою захистних механізмів даної групи 
респондентів, так і специфічністю реакції на хворобу, а саме обсесивно-
компульсивний розлад та госпіталізауії та лікування. Як відомо, позиція хворого 
може сприяти активізації регресивного стану, а отже й регресії як захистного 
механізму. Але, поруч з цим, саме активність даного механізму сприяла 
розгортанню й посиленню симптомів, що в подальшому призвело до звернення 
до спеціалістів. Варто зауважити, що через специфіку характерелогічних та 
особистісних особливостей, данна категорія людей важко переживає втрату 
контроля над собою, своєю поведінкою, емоціями й думками. Це спричинено 
специфічною структурою особистості, особливостями розвитку а також високим 
рівнем тривожності. Зниження контолю є характерним для фруструючих й 
стресових ситуацій. Низький рівень контролю в певних ситуація додає 
стресогенності для людей, схильних до формування обсесивно-
компульсивного розладу. Таким чином ситуація посилення обсесій та 
компульсій розглядається як така, що веде до втрати контролю над власним 
тілом чи думками. В даному випадку, регресія дозволяє знизити напруження 
від переживання власної некомпетентності та розгубленості. Регресія дозволяє 
переживати втрату контролю скоріше як хворобу ніж як поразку власного Я. 
Таким чином, звернення до спеціалістів дозволяє зняти частину 
відповідальності. Відповідальність виступає однією з гіпертрафованих рис 
особистостей, схильних до формування обсесивно-компульсивної 
симптоматики, і на рівні свідомому, наврядче вона може бути розділена з 
кимось, чи знижена без участі терапевтичного впливу. Таким чином, активність 
певних захисних маханізмів стає більш зрозумілою.  

Спираючись на окреслену специфіку структури психологічних захистів 
хворих на обсесивно-компульсивний розлад можно говорити про 
пихотерапевтичну роботу, саме з цими механізмами. Виходячи з вище 
описаних даних можно говорити про наявність внутрішньо особистісних 
конфліктів, неадаптивних установок та певної слабкості Я у хворих на 
обсесивно-компульсивний розлад. Так, основною реакцією на стрес є дії, 
спрямовані на втечу від болісних переживань, що пов’язані зі стресогенною 
ситуацією. Вираженість заміщення свідчить про потребу у взаємодії з 
елементами реальності, що сприймаються як травмуючі та у надмірній тривозі, 
що пов’язана із цією взаємодією.  

Варто зазначити, що серед обраних більшістю копінгових стратегій в 
першій групі переважає мало адаптивний копінг: ігнорування проблеми (63%), 
примирення (63%), придушення емоцій (85%), покірність (56%), 
самозвинувачення (61%) та активне уникнення(77%). Це можна пояснити 
специфікою характерелогічних особливостей людей схильних до формування 
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обсесивно-компульсивної симптоматики. Як зазначає Саліван в розвитку даної 
особистості в більшості випадків присутні нормативні, караючі батьки, що 
призводить до вираженого почуття провини, та перебільшеної 
відповідальності[12]. Для людини з даним типом розладу характерне уникнення 
прямого контакту зі стресогенною ситуацією, але прийняття на себе 
відповідальності за її розгортання. Так, ретуалізовані дії грають роль буферу 
(вони стають між людиною та проблемною ситуацією, слугують способом 
уникнення і втечі від конкретного вирішення проблеми), але при цьому 
зберігається віра в те, що саме ці дії й людина, що відтворює їх, здатні 
впливати на світ, особливо на стресогенну ситуацію. Як приклад, віра в те, що 
певні дії зможуть уберегти від якоїсь трагедії. В цьому випадку, відсутність 
даних дій викликає ще більше підвищення тривоги, навіть тоді, коли супротив 
їм чинеться свідомо.  

Придушення емоцій є однією з характерних рис людей, схильних до 
формування обсесивно-компульсивної симптоматики. Компульсивні та 
ретуалізовані дії можуть слугувати способом придушення емоцій, чи непрямим, 
як зазначалосся вище, способом їх вираження.  

Люди, що мають певні обсесивно-компульсивні симптоми, але не такої 
інтенсивності, відрізняються активністю таких копінгових дій, як соціальний 
допінг (60%) та відреагування емоцій(73%). Це дозволяє припустити, що саме 
ці оволодіваючі дії допомагають частково уникнути обсесивно-компульсивних 
симптомів. Так, соціальне оточення дозволяє відчути власну значимість та 
знизити тривогу, а також й отримати ресурси для вирішення проблемної 
ситуації. Схильність до вираження емоцій, особливо надмірних, чим й 
характерезуються стресогенні ситуації, дозволяє знизити їх «токсичність», а 
також признати та відреагувати саму наявність таких емоцій. Це сприяє 
подальшому спрямуванню активності на вирішення ситуації, а не на 
придущення емоцій. 

Таким чином, соціально спрямований копінг та здатність до відреагування 
емоцій є важливими елементами в адаптації людей із схильністю до 
формування обсесивно-компульсивної симптоматики. 

Люди з відносно низьким рівнем симптомів відрізняються активністю 
таких копінг-маханізмів як: відносність (69%), пошук іншого сенсу(71%), 
прийняття власної цінності (77%), емоційна розрядка (73%), співробітництво 
(59%) та звернення (71%). Варто зазначити, що дана група була сформована 
на базі навчальних груп з гештальт терапії, то адаптивність копінгу даних 
респондентів, у великій мірі, розвинена в умовах групової та особистої терапії, 
яка є однією з умов навчання. Так, терапія знижує ризик розвитку обсесивно-
компульсивного розладу, через підвищення адаптивності особистості та її 
стресостійкості шляхом посилення позицій власного Я, зниження почуття 
провини, розвитку здатності кооперації з іншими, сприяння більш адакватному 
розподілу відповідальності та відреагуванню емоцій, що є важливими 
елементами копінг-поведінки даної групи. 

Показники групи для порівняння мають схожість з показниками другої, але 
більш ніж 50 % респондентів також відмітили характерними для себе такі 
копінг-механізми як оптимізм (64%), проблемний аналіз (71%) та конструктивна 
активність(71%), що відносяться до адаптативних варіантів оволодіння 
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стресом. Але, найзначнішу різницю у показниках маємо по шкалах протест 
(55%) та пошук сенсу (69%), як з першою так і з другою групою. Так, люди, що 
не мають обсесивно-компульсивних симптомів відзначаються більш 
агресивною поведінкою в стресових умовах та менш схильні уникати прямої 
конфронтаціїї з проблемою. Також, важливим є наявність виражених показників 
по шкалі соціально спрямованого копінгу. Характерним для даної групи є 
здатність до звернення за допомогою, а не перекладання відповідальності, чи 
навпаки уникнення будь-яких контактів, як в інших досліджуваних. Так, ми 
говоримо про здатність отримувати певні ресурси шляхом встановлення та 
підримки соціальних зв'язків та, поруч з цим уникати надмірної залежності від 
них та несамостійності у вирішенні складних, стресогенних ситуацій. Таким 
чином, основними оволодіваючими діями залишається власна активність 
певного спрямування. Виходячи з цього, можно припустити, що агресія, а саме 
здатність її переживати та виражати є важливим фактором оволодіваючої 
поведінки, і сприяє більш чіткому й постійному відчуттю меж власного Я, що 
дозволяє підвищити стресостійкість та здатність до самостійного й 
незалежного вирішення проблемних ситуацій, та знизити ризик розвитку 
невротичних симптомів, в нашому випадку мова йде про обсесивно-
компульсивні симптоми. 

На основі отриманих результатів дослідження специфіки структури 
захисних механізмів та копінг поведінки людей, що мають обсесивно-
компульсивну симптоматику різного ступеня вираженості було розроблено 
терапевтичну програму в рамках гештальт-терапії. Основою терапевтичної 
програми стала ідея про те, що люди, які мають обсесивно-компульсивну 
симптоматику, але не страждають на відповідний розлад, відрізняються від 
хворих на ОКР рівнем адаптивності захисних механізмів та копінг-поведінки. 
Таким чином, напрямками терапевтиної роботи були обрані сфери, в яких 
розгортаються копінгові дії людей з ОКС, що є адаптивними і не притаманними 
хворим, з вираженим розладом.  

Найбільш характерними елементами неадаптиного копінгу хворих на ОКР 
є низький рівень соціально спрямованих копінг-дій, відсутність дій, 
спрямованих на відреагування емоцій, низький рівень усвідомлення власної 
цінності, що відображається й на відсутності коніронтації й протесту та 
компенсації, як захисного механізму. 

Таким чином, терапевтична програма склалася з 4 тематичних блоків: 
- Робота з емоціями 
- Робота з потребами 
- Робота зі стосунками 
- Робота з компенсаторною активністю  

та мала сім етапів:  
Задачами першого етапу було: 

- підготовити та мотивувати хворого на групову терапію,  
- визначити його особливості,  
- познайомитися особисто,  
- зібрати індивідуальні дані, 
-  пояснити подальший ход терапії,  
- провести тестування. 
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Задачами другого етапу було: 
- зниження тривоги в группі, 
- зниження супротиву терапії, 
- встановлення довіри між учасниками групи. 

Для цього використовувалися техніки знайомства, спрямовані на 
встановлення більш тісних стосунків між ведучим групи та учасниками.  

Задачі третього етапу включали в себе позиції першого блоку 
психотерапевтичної програми, й мали на меті роботу з емоціями учасників 
груп в гештальт-поідході 

Задачі четвертого етапу включали в себе роботу з елементами другого 
блоку психотерапевтичної програми й були спрямовані на роботу з потребами 
учасників груп. 

На п’ятому етапі проводилася робота по блоку 4 з урахуванням групової 
динаміки. 

Шостий етап включав: 
- підсумки та визначення результатів психотерапії, 
- обговорення змін, що зазнали учасники, 
- обговорення подальших планів учасників на роботу із хворобою, 
- проведення фінального тестування, 
- прощання із групою (інтеграція досвіду через проживання 

постконтакту). 
Для визначення ефективності психотерапевтичного впливу 

використовувалися порівняння показників шкали Йеля Брауна до початку 
терапії та одразу після її закінчення. 

Результати оцінювалися одразу після закінчення психотерапевтичної 
корекції, через 6 тижнів від її початку, для контрольної групи тестування 
проводилося так само через такий самий проміжок часу. 

В першій терапевтичній групі значне поліпшення спостерігалося у 12 осіб 
(33%), незначне поліпшення у 2 осіб (33%), відсутність поліпшення стану 
відмічалося у 2 осіб (33%) та наявність погіршення стану не спостерігалася в 
жодному разі. 

В другій терапевтичний групі значне поліпшення стану та зниження 
обсесивно-компульсивної симптоматики відмічалося у 1 людини (16,6%), 
незначне поліпшення стану відмічалося в 4 осіб (66%), відсутність поліпшення 
стану відмічалося в однієї особи (16,6%), невідмічалося жодного випадку 
погіршення стану. 

В контрольній групі значне поліпшення стану неспостерігалося в жодному 
випадку (0%), незначне поліпшення стану спостерігалося в 1 випадку (11%), 
відсутність поліпшення стану спостерігалося в 6 випадках (66%), погіршення 
стану спостерігалося в 2 випадках (22%). 

Таким чином, аналіз отриманих результатів показує, що терапевтичний 
вплив по визначеним напрямкам сприяє поліпшенню стану хворих на 
обсесивно компульсивний розлад.  

Висновки: 
1.Вираженість обсесивно-компульсивних симптомів у хворих, що мають 

діагностований розлад і знаходяться на лікуванні вища, за вираженість 
симптоматики у досліджуваних, що не мають відповідного розладу. 
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2. Досліджувані, з обсесивно-компульсивним розладом мають специфічну 
структуру психологічного захисту та копінг поведінки. 

3. Структура психологічного захисту та копінг поведінки досліджуваних з 
обсесивно-компульсивним розладом має спільні риси із структурою захисних 
механізмів та копінг- поведінки досліджуваних, що не мають розладу, але 
відмічаються обсесивно-компульсивною симптоматикою. 

4. Адаптативність психологічного захисту та копінг-поведінки 
досліджуваних з обсесивно-компульсивним розладом є нижчою за 
адаптативність захисних механізмів та копінг поведінки досліджуваних, що 
мають обсесивно-компульсивну симптоматику, але не страждають на 
відповідний розлад. 

5. Структура психологічного захисту та копінг-поведінки досліджуваних, 
що мають обсесивно-компульсивну симптоматику має спільні риси, як з 
елементами оволодіваючої поведінки досліджуваних, що страждають на 
обсесивно-компульсивний розлад, так і контрольної групи. 

6. Адаптативність захисних механізмів та копінг- поведінки досліджуваних, 
щзо мають обсеивно-компульсивні симптоми є нижчою за адаптативність 
захисних механізмів та копінг-поведінки досліджуваних, що їх не мають. 

7. Адаптативності людей, схильних до форнмування обсесивно-
компульсивної симптоматики сприяє розвиток гнучкості копінг-поведінки та 
розширення його спрямування, а саме залучення таких копінг дій як соціально 
спрямований копінг, та копінг, спрямований на емоційне відреагування. 

8. Зниженню адаптативності копінг-поведінки досліджуваних з обсесивно-
компульсивним розладом сприяє придушення емоцій та надмірне прийняття 
відповідальності. 

9. Підвищена тривога та характерелогічні особливості у досліджуваних з 
обсесивно-компульсивним розладом знижують можливість проблемного 
аналізу в умовах стресогенної ситуації. 

10. Покращення адаптативності осіб із схильністю до формування 
обсесивно-компульсивного розладу сприяє особистісна та групова терапія 
спрямована на дослідження, прийняття та відреагування власних емоцій, на 
поліпшення усвідомлення власного Я, пошуку нових способів взаємодії з 
іншими та нових способів реагування на стрес. 
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СТИЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ФРАНЦУЗЬКИХ НАУКОВЦІВ 

В статті розглядається зарубіжний досвід дослідження стилю професійної 
діяльності. Здійснюється розмежування поняття стилю від суміжних понять. 
Представлені приклади існуючих типологій стилю професійної діяльності. Визначені 
підходи до дослідження.  

Ключові слова: стиль, професійна діяльність, тип. 
В статье рассматривается зарубежный опыт исследования стиля 

профессиональной деятельности. Осуществляется разграничение понятия стиля от 
смежных понятий. Представлены примеры существующих типологий стиля 
профессиональной деятельности. Определены подходы к исследованию. 

Ключевые слова: стиль, профессиональная деятельность, тип. 
Foreign experience of investigation of the professional activity style is under examination. 

The differentiation between the notion “style” and related notions is made. The examples of 
existing typologies of the professional activity style are provided in the article. Approaches 
concerning the investigation are identified. 

Keywords: style, professional activity, type. 
 
Актуальність дослідження. Дослідження стилю професійної діяльності 

на сьогоднішній день визначається як перспективний напрямок наукових 
розробок як при вирішенні проблем оптимізації та раціоналізації індивідуальної 
діяльності, так і при вирішенні задач координації спільної (колективної) 
діяльності. 

Вихідним при цьому є визначення власне самого поняття стилю, 
диференціації його від суміжних понять. Без чіткого окреслення досліджуваного 
явища його вивчення втрачає структурованість та валідність, унеможливлює 
висунення адекватних гіпотез, обрання методологічного підходу та 
інструментарію виміру. Особливий інтерес складають спроби побудови 
типологій стилю з точки зору загального підходу до дослідження, 
організаційних характеристик, методичного інструментарію, методів обробки 
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даних, інтерпретаційних можливостей виявлених типів та їх сутнісної природи 
(від особистості чи від діяльності). 

Вітчизняні дослідження з даної проблематики більшою мірою 
проводяться в спортивній та педагогічній сферах, тому безумовно необхідно 
звернутись до зарубіжного досвіду.  

Таким чином, мета статті полягає в ознайомленні з досвідом 
психологічних досліджень французьких науковців проблематики стилю 
професійної діяльності, відповідно найбільш властивої їй атрибутики. 

В методології аналізу стилю професійної діяльності принциповим є 
розгляд понять стилю та жанру діяльності з точки зору процесів уніфікації та 
диференціації діяльності. Жанр становить собою спільну частину діяльності 
загальну для певного соціального та професійного середовища. Вживання 
терміну «жанр» запозичене у М.Бахтина. Технічний жанр, що є результатом 
концептуального розвитку по відношенню до визначення М.Бахтина, 
визначається як спосіб використання техніки в даному професійному 
середовищі. Технічні жанри складають собою місток між формальною 
операціоналізацією матеріального оснащення та способами реагування та 
мислення. Ця взаємодія характерна для спорту. Жанри знаходяться в 
операціоналізації процедур та технічних форм, стратегій, тактик команди, які 
адаптуються до цих правил, їх інтерпретуючи. В рамках спортивної діяльності 
жанри визначається як загальний спосіб використання індивідуальних та 
колективних технік в певний момент. [2] 

Інше пояснення полягає в тому, що суб’єкти професійної діяльності 
знаходять для себе певні форми приписів, що мають колективну природу і 
слугують економізації їхніх зусиль. Жанр в такому випадку кристалізується в 
формі способів дії разом з безособовими складовими суб’єктивної діяльності, 
що формує єдність професійних обов’язків та вимог зі здобутками досвіду. 
Кожен суб’єкт має свою власну історію, що відображається в стилі як в більш 
багатому понятті. [4] Стиль являє собою перетворення жанру в процесі діяння. 
Так гравці можуть відхилятись від загального жанру гри, пропонуючи своєрідні 
фази та їх поєднання, оригінальні індивідуальні та колективні техніки. [2] 

Як зазначає Y.Clot, стиль виступає сумішшю індивідуальної пам’яті 
працівника, в полі якої він виступає суб’єктом, і безособової, соціальної пам’яті, 
в полі якої він виступає як діюча сила. Таким чином, стиль доповнює жанр, 
тому що жанр завжди незавершений. [4] 

Y.Clot визначає динамічну одиницю стилю на перетині двох протилежних 
смислових ліній: перша звільняє професіонала від жанру шляхом його розвитку 
через примусове оновлення, друга звільняє особистість від її суб’єктивних 
інваріантів і вмонтованих операції, являючись частиною історії їх реконвентації. 
[2] 

Стиль більшою мірою пов'язаний з діяльністю, а жанр – з задачею 
(обов’язками). Питання диференціації стилю та жанру професійної діяльності 
пов’язане з поняттєвою дихотомією схожість \ оригінальність. Остання більшою 
мірою співвідноситься зі стилем, в той час як схожість є критерієм вироблених 
колективно приписів щодо реалізації професійних задач і співвідноситься з 
жанром здійснення професійної діяльності. [4] 
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Таким чином, диференціація та протиставлення в парі стиль\жанр 
представляє інтерес з точки зору розробки концептуальних понять в теорії 
діяльності та в практичному аспекті реалізації аналізу професійної діяльності. 

У вітчизняній психології розмежування даних понять здійснюється на 
основі виділення концептів індивідуального стилю діяльності та стилю 
професійної діяльності. При цьому розуміння стилю як індивідуально-
своєрідного феномену породжує обмеження щодо можливості виокремлення 
типів стилів діяльності, узагальнення знань щодо організаційно-виконавчих 
характеристик адаптації до професійної діяльності. Це зумовлює необхідність 
вивчення феномену з точки зору діяльнісного підходу, що потребує здійснення 
аналізу системи професійної діяльності, її моделювання. 

Amalberti та Hoc виділяють три типи моделей, що можуть застосовуватись 
при аналізі діяльності: поведінкові, когнітивні та соціокогнітивні. [7] 

Поведінковий підхід зосереджує увагу на системі поведінкових проявів: 
дій, реакції, їх поєднання з характеристиками ситуації. Когнітивний підхід 
об’єктом розгляду обирає ментальні моделі досліджуваного, процес 
координації діяльності, розподілу когнітивних здібностей. Соціокогнітивний 
підхід полягає в здійсненні моделювання діяльності на рівні значимому для 
суб’єкта, де вона є показовою, описуваною та коментованою, що надає змогу 
здійснювати валідні спостереження, опис та пояснення. Такий підхід не 
спрямований на врахування сукупності організаційних рівнів діяльності. Він 
ґрунтується на твердженні, що діяльність невіддільна від ситуації свого 
розгортання. Структурний зв'язок між суб’єктом та ситуацією постійно 
змінюється в процесі діяльності, що проявляється в адаптації до контексту, в 
якому значимі елементи утворюють ресурси дієвості. Цей зв'язок може бути 
виявлений за допомогою вербалізації при самоспостереженні. Наприклад, 
гравець переглядає свою гру, відповідно зняту та зафіксовану на відео, при 
цьому коментує смисл своїх дій. Застосування даного підходу при 
дослідженнях в спорті дає можливість осягнути діяльність в реальних умовах 
(змагання) без загрози успішності її протікання та отримати доступ до 
сприймання ситуації самим спортсменом з його суб’єктивним пристосуванням 
до ситуаційних змін. Таким чином, концентруючись на суб’єктивності в 
дослідженні діяльності даний підхід дозволяє вивчати процеси інтерпретації, 
сприймання, смислотворення, фокусування, емоційного реагування. 
Застосування даного підходу полегшує спільну для тренерів, спортсменів та 
дослідників розробку пропозицій щодо поліпшення успішності діяльності. 
Практичні рекомендації, розроблені таким чином, враховують індивідуальні 
особливості спортсмена. [7]  

Вивчення стилю професійної діяльності з подальшою типологізацією 
виявлених поведінкових моделей найбільш представлене психологічними 
дослідженнями французьких науковців в спортивній сфері, мета яких 
раціоналізувати та оптимізувати ефективність діяльності. Зоною практичного 
застосування психологічних знань може бути в такому випадку, наприклад, 
забезпечення супроводу змагання чи реабілітації. Результати досліджень 
можуть сприяти оновленню концепції тренування в напрямах: курс тренувань, 
організація рефлексивної практики після тренування, умови співробітництва 
тренерів та спортсменів. 
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C. Sève, M. Durand та їх колеги здійснили спробу типологізації стилю 
ведення гри на основі моделювання діяльності гравців в пінг-понг. В 
дослідженні брали участь 6 професійних гравців високого класу чоловічої 
команди Франції. Увага буда зосереджена на відчуттях, сприйманні, 
фокусуванні, емоціях, побоюваннях, думках, інтерпретаціях спортсмена в 
процесі гри, які вивчались на основі не лише самого пригадування, а при 
перегляді відеоматеріалу власної гри одразу після матчу.[7] 

Моделювання діяльності здійснювалось в чотири етапи: конструювання 
хроніки матчу, виявлення елементарних одиниць, виявлення послідовностей, 
конструювання власне моделі діяльності. Виявлені елементарні одиниці 
групувались в послідовності на основі детермінаційних зв’язків, виявлені 
послідовності на основі якісного аналізу групувались в послідовності-типи, які 
виражають типові зв’язки понгістів з ситуацією конкуруючої взаємодії 
спортивного змагання. При побудові моделі виокремлювались категорії, що 
складали її фундамент, на основі отриманих даних, вони уточнювались, 
очищались, диференціювались на основі аналізу нових даних шляхом процесу 
постійного порівняння. Таким чином утворена модель діяльності понгістів не 
враховує індивідуальних відмінностей, особливостей гри кожного спортсмена, 
вона будується на сонові спостереження схожості виконання певних дій 
гравцями, що призводить до деякого узагальнення та визначає спільні 
елементи діяльності різних гравців. Таким чином визначається технічний тип 
гри, а не стиль. Тип являє собою пластичну систему правил, норм і цінностей, 
що обмежують поле діяльності, стиль же представляє собою реконфігурацію 
типу, що має індивідуальний характер здійснення діяльності. Серед типів було 
виділено: розвідувальний, виконавчий та дисимуляційний, кожен з яких містить 
по два типи послідовностей. [7] 

Всі ці три технічних типи ведення гри являються компонентами структури 
діяльності, виступаючи в різних поєднаннях та з різним співвідношенням типів-
послідовностей, що входять в структуру кожного. [7] 

З використанням такого ж методичного інструментарію J.Bourbousson, 
G.Poizat та колеги провели дослідження в баскетболі. На базі баскетбольної 
команди було проведено дослідження того, яким чином система координації 
спільної діяльності, що об’єднує різних суб’єктів конструюється на основі їхньої 
індивідуальної діяльності. В дослідженні приймали участь 5 професійних 
баскетболістів віком 16-18 років та їх тренер. [1] 

В результаті проведення кількісного аналізу були визначені форми 
координації між гравцями. Це здійснювалось чотирикроково. Спершу було 
визначено систему зв’язків між гравцями в команді, далі кожного знаку дієвого 
ходу було виявлено поле реципієнтів, яких бере до уваги гравець, подаючи 
даний сигнал. Після цього були ідентифіковані типові ситуації появи певних 
форм взаємозв’язку. Четвертий крок аналізу становив собою підрахунок 
кількості діадичних знакових інтеракцій для кожного гравця та кількість ситуацій 
ізоляції, що дало змогу визначити основні форми координації дій в діаді 
(взаємна та одностороння), на основі яких були виділені основні організаційні 
форми колективної координації дій: співположення та чергування. В першому 
випадку можлива координаційна взаємодія однієї чи декількох індивідуальних 
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діяльностей, двох координаційних взаємодій та відсутність будь-яких діадних 
взаємодій, в другому випадку чергування діадних взаємодій. [1] 

Прикладом застосування порівняльного методу в організації дослідження 
є дослідження G.Uhlrich, A.Mouchet та колег динаміки продуктивності 
ефективної гри в регбі між двома Кубками світу 1999 та 2007 року. Це 
дозволило виявити розвиток гри на прикладі команд шести країн, надаючи 
можливість визначити своєрідні стилі. При стильовій характеристиці гри 
враховувались: динаміка фаз гри, їх поєднання, представленість простих та 
складних форм руху при веденні гри, їх послідовностей з різним типом 
поєднань рука\рука, рука\нога. [2] 

Дослідження продуктивності діяльності спортивної команди в змаганнях з 
греблі, сконцентроване більшою мірою на визначенні характеристик технічної 
природи, залишило поза увагою вплив психологічних механізмів. Це зацікавило 
дослідників університету в Нантах. Так продуктивність пов’язувалась з 
фізичними та біомеханічними характеристиками, індивідуальною технічною 
компетентністю, підготовленістю та комплектацією команди. Не враховувався 
фактор «суб’єктивності». На базі двох парних жіночих команд було проведене 
дослідження форм координаційної взаємодії з використанням соціокогнітивного 
підхіду. Серед моделей координаційної взаємодії були виділено чотири типи: 
«бути орієнтиром для напарниці», «стимулювати пристосування партнера», 
«пристосовуватись до партнерки», «загальна увага до судна». Ці моделі 
являють собою можливі типи адаптації до умов змагання кожного з членів 
команди у відповідності з їхніми психологічними характеристиками і таким 
чином стилістично позначають їхню діяльність. [6] 

Розуміння когнітивного процесу прийняття рішення було розширене 
дослідниками C. Bossard, J. Cormier, D. Pasco з застосуванням поняття 
діяльності. Постулюючи невід’ємність рішення від дії, що в особливості 
характерно для динамічних, вони розглядали рішення як результату адаптації 
суб’єкта до ситуації, в такому випадку діяльність з прийняття рішення 
описується через динаміку зв’язків суб’єкта з ситуацією. Дослідження 
ґрунтувалось на підході до вивчення процесу прийняття рішення як 
пригадування, як макро-когнітивного феномену. Мова йде про те, що прийняття 
рішення здійснюється на основі виявлення в даній ситуації типових рис, 
патернів, значимих для діяльності, що дозволяє відреагувати відповідним 
чином. [5] 

Базою дослідження стали гравці хокейної команди, діяльність яких 
вивчалась на фазі контратаки. В результаті дослідження були виявлені 10 
поведінкових моделей, що являють собою стійкі організаційні утворення 
відповідні певному класу ситуаційного стану гри. Так були визначені 
перешкоджання, захисту, відведення, нападу, спостереження, підтримки, 
сприяння, непереривності гри, слідування, ціле покладання. Поєднання цих 
поведінкових моделей з особливостями ситуації, її просторово-часовими 
характеристиками дозволило позначити типи процесу прийняття рішення 
(впізнання, діагностика ситуації, оцінка ходу дій). [5] 

Прикладом дослідження стилів професійної діяльності в медичній сфері 
слугують наукові пошуки A. Grass, M. Grangeat, B. Allenet. В дослідженні 
приймали участь лікарі-початківці, досвідчені та експерти (12 чоловік), що 
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дозволило прослідкувати залежність способу ведення професійної діяльності 
від досвіду. Вивчення діяльності госпітальних лікарів здійснювалось виходячи 
двох основних чинників: діяльності та середовища. [3]  

Діяльності госпітальних лікарів характеризується продуктивною та 
конструктивною функцією. Перша пов’язана з досягненням успішності 
лікувально-діагностичного процесу, а друга – з професійним ростом. 
Професійне середовище характеризується мультифакторністю, 
невизначеністю. Воно в сполученні з системою знань та діями утворює, в 
результаті адаптації останніх, поведінкові моделі. Система детермінант 
діяльності була побудована на основі трьох осей їх розподілу: професійний 
досвід, формальна регламентація діяльності, матеріальні умови праці. 
Діяльність лікаря складається з трьох блоків за цільовим призначенням та 
діяльнісним наповненням: ведення пацієнта, взаємодія з колегами, збір 
значимої інформації. Кожен з блоків представлений сукупністю характерних 
дій, що являють собою результат узагальнення аналізу професійної діяльності 
кожного з лікарів, що приймав участь в дослідженні. За представленістю 
визначених діяльнісних комплексів кожного з блоків структури професійної 
діяльності можна визначити стиль її здійснення. Було встановлено, що лікарі-
початківці більше схильні перенаправляти складні для них клінічні випадки, 
менш схильні до співпраці, менш толерантні в порівнянні з експертами, що 
більш терпимі, схильні до співпраці, обміну досвідом, залучають різні засоби 
щодо вдосконалення знань та тренують критичність розуму. Досвідчені ж лікарі 
відрізняються зверненням до фахової літератури при поповненні власних 
знань та зустрічами з представниками фармацевтичних лабораторій. Таким 
чином, на основі результатів дослідження можна побудувати індивідуальний 
профіль кожного з учасників і отримати індивідуальну стильову характеристику 
його діяльності. [3] 

Спроби типологізації стилю професійної діяльності в спортивній та 
медичній сфері виходили більшою мірою зі структури діяльності, її 
процесуальному здійсненні. В результаті виділені типи являють собою чи 
комплекси домінуючого характеру дій, чи смислові об’єднання дій, чи діяльні 
сну представленість основних фаз ігрового процесу. 

Висновки. Диференціація та протиставлення понять стилю та жанру 
професійної діяльності розводить два існуючих підходи до розуміння стилю під 
різними концептуальними началами. Стилі типові, що існують безвідносно до 
окремого суб'єкта, відображають об'єктивні закономірності будови діяльності, є 
стійкими і логічно завершеними утвореннями; індивідуальні стилі - виконують 
функцію організації і узгодження індивідуальності людини з середовищем, 
відрізняються індивідуальною своєрідністю. 

Розглянуті спроби типологізації стилю професійної діяльності виявляють 
типи через призму діяльності, таким чином останні постають як співвідношення 
різних способів здійснення дій. Редукований особистісний компонент в 
типологіях залишається в такому випадку латентно присутній, його актуалізація 
здійснюється при індивідуалізації типу, а не його загальному описі.  

Передбачається здійснити спробу розробки типології стилю професійної 
діяльності з урахуванням доробків французьких дослідників. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГІВ 

Представлено теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічної 
компетентності педагогів. Показано, що адекватне сприймання учителями учнів 
забезпечується механізмами соціальної перцепції, здатністю до прогнозування, знаннями про 
психологічні особливості вікових рис учнів, широтою кругозору і життєвим досвідом.  

Ключові слова: професійна компетентність, соціально-психологічна 
компетентність, спілкування, механізми соціальної перцепції, педагогічна діяльність. 

Представлен теоретический анализ проблемы социально-психологической 
компетентности педагогов. Показано, что адекватное восприятие учителем учеников 
обеспечивается механизмами социальной перцепции, способностью к прогнозированию, 
знаниями о психологических особенностях возрастных черт учеников, широтой 
кругозора и жизненным опытом. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, социально-
психологическая компетентность, общение, механизмы социальной перцепции, 
педагогическая деятельность. 

The theoretical analysis of problem of social-psychological competence of teachers is 
presented. It is rotined that adequate perception is provided the teacher of students by the 
mechanisms of social perception, capacity for prognostication, knowledges about the 
psychological features of age-dependent lines of students, breadth of range of interests and vital 
experience. 

Keywords: professional competence, social-psychological competence, intercourse, 
mechanisms of social perception, pedagogical activity. 

 

Актуальність дослідження. Проблема професійної компетентності 
педагогів останнім часом набуває все більшої актуальності та значущості, 
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оскільки суспільство ставить нові високі вимоги до кваліфікації педагогів, що 
займаються навчанням та вихованням підростаючого покоління. Важливим 
компонентом професіоналізму педагога є соціально-психологічна 
компетентність.  

Аналіз проблеми формування та розвитку соціально-психологічної 
компетентності представлено у працях Т.Ю. Базарова, І.В. Бачкова, 
О.О.Бодальова, А. А. Деркача, Е.Ф. Зеєра, Ю.П. Зінченка, В.Н. Карандашева, 
Є.О. Клімова, А.К. Маркової, Ю.П. Поваренкова, Н.С. Пряжнікова та ін. У 
психологічній літературі поняття соціально-психологічної компетентності має 
неоднозначне тлумачення, а також існує шерег підходів до аналізу її структури і 
механізмів формування. Тому існує нагальна необхідність з'ясування 
особливостей представлення соціально-психологічної компетентності у 
діяльності педагога. 

Метою дослідження є виокремлення особливостей соціально-
психологічної компетентності педагогів. 

У психології професійна свідомість людини розглядається з точки зору 
багатомірності і багатофункціональності образів, що формуються у неї в ході 
професійної життєдіяльності [8]. Професіоналізм педагога визначається 
сукупністю чинників, серед яких здатність до побудови образу учнів займає одне з 
провідних місць і розглядається як професійно важлива якість учителя 
(Н.К.Бакланова, О.О.Бодальов, Н.В.Кузьміна, Ю.Н.Кулюткін, Г.Г.Сухобська, 
А.К.Маркова, Л.А.Мітіна, А.О.Реан, Я.Л.Коломінський, Н.А.Рождественська). 

Через специфіку свого об’єкта педагогічна діяльність будується за законами 
спілкування. У структурі спілкування традиційно виокремлюють три компонента: 
когнітивний (пізнавальний), афективний (емоційний), поведінковий (М.М. Обозов, 
Я.Л. Коломінський); О.О. Бодальов виокремлює гностичний, афективний, 
праксичний компонети спілкування. Б.Ф. Ломов виділяє інформативно-
комунікативний, регулятивно-комунікативний, афективно-комунікативний 
компоненти. Для опису процесу спілкування використовується також 
чотирьохелементна модель А.О. Реана, в якій структуру спілкування утворюють 
когнітивно-інформаційний, регулятивно-поведінковий, афективно-емпатійний, 
соціально-перцептивний компоненти. Одним з найбільш поширених є підхід 
Г.М.Андрєєвої, згідно з яким виділяють три взаємопов’язані сторони спілкування: 
1) перцептивну, 2) інтерактивну, 3) комунікативну [1]. 

У педагогічному спілкуванні перцептивно-когнітивний (пізнавальний) 
компонент набуває особливого значення. Саме з рівнем пізнання педагогом 
особистості учня, з адекватністю і повнотою пізнання істотно пов’язана 
результативність педагогічної діяльності [13]. 

При аналізі структури педагогічних здібностей Н.В.Кузьміна, 
Я.Л.Коломінський, І.Е.Стрелкова, А.Л.Южанінова виділяють рефлексивно-
перцептивні здібности, які пов’язані зі специфічною чутливістю педагога до 
власної особистості і до особистості учнів. З цими здібностями пов’язана 
ефективність пізнання педагога самого себе і особистості іншої людини. 

А.О.Реан веде мову не тільки про здатність педагога до адекватного 
пізнання учнів, але й про відповідні рефлексивно-перцептивні уміння, які 
включають: уміння пізнати власні індивідуально-психологічні особливості, уміння 
оцінити свій психічний стан, уміння здійснювати різностороннє сприймання і 
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адекватне пізнання учнів. Ці вміння ґрунтуються на системі відповідних знань 
(закономірностей і механізмів міжособистісного пізнання і рефлексії, вікової 
психології дітей) і певних навичок. Комплекс рефлексивно-перцептивних навичок 
дає змогу педагогу здійснювати деякі дії, пов’язані з пізнанням особистості 
дитини, без поелементної свідомої регуляції і контролю. На думку А.О.Реана, до 
структури цих навичок входять три типи: соціально-перцептивні, рефлексивні, 
інтелектуальні. Останні передбачають автоматизацію розв’язання задач на 
самопізнання і пізнання особистості учнів [11]. 

Н.І. Єршова вводить поняття «соціально-перцептивна компетентність 
педагога» (СПК) та визначає його як представленість у свідомості педагога знань, 
досвіду самосвідомості і пізнання особистісних рис, особливостей поведінки, 
емоційного стану дитини, а також здатність особливим чином структурувати ці 
знання, адекватно розуміти і приймати особистість дитини з метою її розвитку. 
СПК - це істотна передумова цілеспрямованої діяльності, вона дозволяє 
виконувати професійні обов’язки, використовуючи при цьому наявний досвід, 
знання, особистісні якості, а також перебудовувати свою діяльність в різних 
ситуаціях. 

Н.І.Єршова пропонує включити до структури СПК такі компоненти: 
мотиваційний, когнітивний, емоційний і операціонально-діяльнісний. Загальними 
критеріями розвитку соціально-перцептивної компетентності педагога є рівень 
мотиваційної спрямованості на спілкування з дітьми, рівень розвитку 
рефлексивно-перцептивних знань, тобто емоційний компонент; рівень 
самоставлення, самооцінки, емпатії, тобто емоційний компонент і рівень 
володіння рефлексивно-перцептивними уміннями і навичками, тобто 
операціонально-діяльнісний компонент [6]. 

Є.І.Рогов розділяє перцептивні здібності на два типи. Перший тип 
передбачає складну диференційованість в розумінні учнів, високий рівень 
ідентифікації, який грунтується на нестереотипності оцінок учнів і себе, 
вираженість як конкретної педагогічної емпатії, так і загальних емпатійних 
здібностей. Другий тип характеризується інтегрованістю в розумінні учнів, 
низьким рівнем ідентифікації, пов’язаним зі стереотипністю оцінок себе і учнів як 
носіїв ролей «учитель» і «учень», проявом лише загальних емпатійних тенденцій 
[за 13]. 

С.В. Кондратьєва виявила, що для педагогів низького рівня продуктивності 
діяльності характерне сприймання лише зовнішнього рисунка вчинку, без 
проникнення в істинні цілі і мотиви, водночас як педагогів високого рівня 
продуктивності відрізняє відображення стійких інтегративних властивостей 
особистості, виявлення провідних цілей і мотивів поведінки [9]. Учителі з низьким 
рівнем педагогічної майстерності використовують типовий монологічний підхід в 
оцінці особистості учня. Це виявляється, по-перше, в тому, що учень виступає 
для них, насамперед, суб’єктом, а не таким об’єктом пізнання, найважливішими 
якістю якого є успішність. При характеристиці учні, який успішно навчається, 
вчителі переважно вказують на позитивні якості, а учень, що погано вчиться, - 
характеризується негативно. Таким учителям нерідко властива суб’єктивність 
розуміння, їхня залежність від установок, стереотипів, упереджень тощо. 
Поширеним явищем у міжособистісному пізнанні є формування установки 
сприймати людей тільки з однієї точки зору, стереотипності сприймання іншої 
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людини. Це типовий прояв монологічного підходу, який за своєю суттю не 
здатний відобразити всю різноманітність якостей особистості людини, що 
пізнається. Саме цільова установка на передбачення і пошуки тільки знайомого 
не дозволяє розкритися новому. Суб’єкт, що пізнає, намагається розчинити 
позицію об’єкта пізнання в своїй і тому в іншій людині він бачить тільки 
відображення самого себе. 

Для таких учителів учень-об’єкт пізнання виступає як щось незмінне, 
застигле. Прагнення проникнути в ядро особистості, що розвивається, - це 
відмітна риса діалогічного підходу до міжособистісного пізнання. Саме такий 
підхід властивий учителям з високим рівнем педагогічної майстерності. [9]. 

Результати, одержані С.В. Кондратьєвою, підтвердилися у дослідженні О.М. 
Жучевої. О.М.Жучева досліджувала проблему залежності успішної педагогічної 
діяльності від рівня і структури педагогічних здібностей. Вона констатувала 
наявність позитивної кореляції між розвитком рефлексивно-перцептивних 
здібностей педагога та рівнем його діяльності. Порівняно з майстерами своєї 
справи педагоги з низьким рівнем діяльності проявили невисоку здатність до 
активізації учбово-пізнавальної діяльності учнів на основі врахування їх 
індивідуально-психологічних особливостей. Подібна залежність спостерігалась і 
між рівнем діяльності педагога та його здатністю до аналізу власних результатів 
[12, с.334 - 342]. 

І.А.Вишняков пов’язує такі явища з тим, що характер учбової діяльності 
зумовлює оцінювання учителем насамперед якостей учня, пов’язаних з учбовим 
процесом. Переважання навчання в діяльності учителя закріплює ці особливості 
міжособистісного пізнання [3]. Специфіка уявлень вчителів про учня витікає з 
різних критеріїв оцінки учнів у навчанні і вихованні. Критерії відображення 
вчителем учнів у плані навчання більш узагальнені і диференційовані, тобто 
загалом об’єктивніші, ніж у вихованні. На основі цих критеріїв у процесі пізнання 
учнів у вчителів виникає адекватніша оцінна біполяризація і класифікація 
вчителем учнів у навчанні: оцінки при цьому більш диференційовані, яскравіші за 
рахунок більшого діапазону оцінної шкали і більш узагальнених і об’єктивних 
критеріїв. Біполяризація і класифікація учнів у вихованні, навпаки, більш 
суб’єктивна, менш диференційована, більш категорична. Через це учитель 
відчуває більше труднощів у виховній роботі з учнями, ніж у навчанні [3, с 43]. 

А.І. Донцов просив учителів дати характеристику «ідеального» учителя і 
учня. Результати дослідження показали, що вчителі при характеристиці учнів 
використовують набори якостей, які відображають ділові риси (організованість, 
відповідальність) або комунікативні якості (товариськість, чуйність). А при 
характеристиці вчителя використовуються більш узагальнені категорії, які 
включають істотні особистісні якості - відповідальність, організованість, почуття 
обов’язку, вміння спілкуватися з дітьми, тактовність, урівноваженість. Враження, 
які при цьому виникають, відіграють важливу регулятивну роль у процесі 
спілкування. По-перше, тому, що, пізнаючи інших, формується і сам індивід. По-
друге, тому що від міри точності «прочитання» іншої людини залежить успіх 
організації з ним узгоджених дій [5]. 

Як зазначає С.Саф, більшість учителів оцінюють особистість учня лише на 
буденному рівні і не можуть виокремити особливості їхнього характеру, 
темпераменту, здібностей. Характеристики учнів є збіднено-усередненими. 
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Нездатним до педагогічної діяльності виявляється вчитель, у якого відсутнє 
глибоке знання внутрішнього світу учнів і міжособистісних взаємостосунків у 
колективі шкільного класу [4]. 

Наведені дані підтверджують наявність тісного зв'язку між продуктивністю 
діяльності педагога і пізнанням ним особистості учня. У цьому зв'язку аналіз 
відповідних рефлексивно-перцептивних здібностей та умінь слід розглядати як 
один з важливих чинників підвищення продуктивності педагогічної діяльності. 

Точність пізнання іншої людини визначається тим, наскільки сам суб'єкт, що 
пізнає, сформований як особистість – суб'єкт праці, спілкування і пізнання [2]. Це 
положення є одним з основоположних для нашого дослідження. Сучасні 
дослідження (О.О.Бодальов, Г.А.Ковальов, Я.Л.Коломінський, С.В.Кондратьєва, 
А.О.Реан, А.Л.Южанінова) виявили прямий зв’язок між повноцінністю, 
когнітивною складністю, диференційованістю Я-концепції суб'єкта і 
відображенням ним індивідуальних і особистісних особливостей інших людей. 
Пізнання особистості учня може істотно ускладнюватися у випадку поганої 
поінформованості педагога про особливості власної особистості, про свої сильні і 
слабкі сторони. 

А.О.Реан і Я.Л.Коломінський розглядають проблему пізнання особистості 
учня у звязку з мотивацією професійної діяльності педагога [12, с.348-351]. 
Практично всі дослідники, що займаються вивченням педагогічної діяльності (А.А. 
Деркач, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьміна, А.В. Мудрик та ін.), звертають увагу на її 
мотиваційне забезпечення. А.А. Деркач експериментально довів, що від 
наявності в структурі мотивації творчих потреб залежить результативність роботи 
педагога-вихователя. Н.В. Тумарова також виявила відмінності в структурі 
мотивації у майстрів виробничого навчання високого і низького рівнів 
педагогічного професіоналізму. Але навіть те, хто одержує задоволення від 
самої педагогічної праці, хто усвідомлено вибрав професію, хто прагне до 
досягнення високих результатів - навіть вони далекі від повністю адекватного 
пізнання своїх підопічних [12, с.349]. Висока професійна мотивація є необхідною 
переумовою розв'язання будь-якого завдання, але це тільки половина справи. 

Існують дані щодо впливу на процес пізнання індивідуально-психологічних 
особливостей особистості педагога. B.C. Мерлін говорить про «особистісне тло» 
- особистісних рис суб'єкта, які впливають на міжособистісне пізнання. Результати 
досліджень свідчать про те, що існує ряд властивостей особистості, що сприяють 
успішності міжособистісного пізнання - впевненість у собі, прийняття себе та 
інших, адекватність уявлення про себе, інтровертованість (О.О.Бодальов, 
Б.А.Єремєєв, Н.В.Крогіус, І.Е. Стрелкова, А.Л. Южанінова). М.В. Раздобулько 
з'ясувала, що існують значущі позитивні зв'язки інтелекту і інтроверсії вчителів з 
повнотою розуміння учнів (при першому враженні), разом з тим, нейротизм та 
екстраверсія не впливають на цей показник [10]. Результати дослідження 
А.О.Реана підтверджують думку М.В. Раздобулько про те, що загалом педагоги-
інтроверти повніше і адекватніше відображають особистість учня порівняно з 
педагогами-екстравертами [11, с. 35]. 

Шерег досліджень показують, що в процесі пізнання педагогом особистості 
учнів значна роль відводиться емпатії (Ю.Б.Гіппенрейтер, А.Б.Орлов, 1989; 
Л.А.Петровська, 1994; А.О.Реан, 1990; Є.І.Рогов, 1998). А.О.Реан зазначає, що 
значення здатності до співпереживання не обмежується підвищенням 
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адекватності пізнання педагогом особистості учнів, а від розвитку емпатії 
залежить продуктивне педагогічне спілкування. 

О.О.Кронік, Г.Я.Гозен, А.О.Реан, Т.Шибутані виявили, що чим вищий рівень 
самоповаги, тим краще суб'єкт пізнання оцінює інших і, навпаки, чим він нижчий, 
тим гірша оцінка, що дається суб’єктом іншим людям [15, с. 293-294]. Цей факт 
було покладено нами в основу психолого-педагогічної підготовки студентів 
педагогічного коледжу. 

А.О.Реан виявив позитивну кореляційну залежність між відхиленням 
самооцінки педагога від ідеалу за параметром «самовпевненість» і загальною 
оцінкою педагога особистості учня. Це можна пояснити тим, що ті педагоги, які не 
пов'язують своє професійне самовдосконалення з розвитком «самовпевненості», 
а навпаки, наближаючись до свого ідеалу професіоналізму, прагнуть стати менш 
самовпевненими, дають позитивнішу оцінку особистості учня [11]. 

Дослідження, присвячені виявленню значення Я-концепції вчителя для його 
професійної діяльності малочисельні, однак існуючі в психології факти 
дозволяють говорити про те, що існує зв'язок між особливостями 
самосприймання вчителя, його впевненістю в собі та результативністю 
педагогічної діяльності. М.Є.Зеленова встановила, що вчителі, які мають високу 
ступінь самоприйняття, характеризуються вищою здатністю впливати на «Я-
концепцію» та успішність учнів, легше вступають у спілкування, менш тривожні, 
мають вищу самооцінку, для них характерне позитивне самоставлення. Крім 
цього, М.Є.Зеленова зазначає, що особливості сприймання вчителем учнів та 
його самосприймання є різними аспектами дуже важливої психолого-педагогічної 
проблеми, яка безпосередньо пов'язана з ефективністю учбово-виховного 
процесу [7]. На підставі результатів дослідження було зроблено висновок, що 
вчителі з учбово-дисциплінарними орієнтаціями оцінюють своїх учнів у 1,5 рази 
нижче, ніж «ідеальних», що свідчить про незадоволеність такими вчителями 
своїми учнями. Учителі особистісно-орієнтованого типу більшою мірою схильні 
приймати своїх учнів такими, які вони є, їхня самооцінка значно вища, ніж у 
вчителів з учбово-дисциплінарними орієнтаціями [7, с.5-10]. 

Н.А.Рождественська наводить дані про особливості міжособистісного 
пізнання вчителів: адекватне сприймання учителями учнів пов'язане з наявністю у 
них добре розвинених рефлексії та емпатії, здатності до прогнозування, знань 
психологічних особливостей вікових груп учнів, широтою кругозору і життєвим 
досвідом учителя [13]. Вона розглядає міжособистісне пізнання як вид 
пізнавальної діяльності, до структури якої належать такі компоненти, як 
мотиваційний фактор, склад і послідовність певних мисленнєвих дій та операцій, 
результат, а також орієнтувальна основа. Автор сформулювала шість принципів 
міжособистісного пізнання, які складають узагальнену основу міжособистісного 
пізнання. 

1. Адекватність та суттєвість критеріїв оцінки.  
2. Принцип всебічного охоплення особистісних властивостей.  
3. Принцип аналізу взаємодії конкретних чинників, що впливають на 

людину.  
4. Принцип розгляду особистісних властивостей у розвитку.  
5. Принцип перевірки суджень у практичній діяльності, типовій для людини.  
6. Принцип вірогіднісного підходу до оцінки особистісних властивостей.  



 167 

На підставі одержаних у ході дослідження даних Н.А. Рождественська 
зробила висновок про те, що вчителі, які мають високий рівень володіння 
основними способами міжособистісного пізнання, адекватно оцінюють 
особистісні особливості учнів, мають високий рівень професійної майстерності, 
емпатії, здатність до прогнозування і демократичний стиль спілкування [13].  

Поняття соціально-психологічної компетентності особистості являє собою 
соціальне уявлення (у тому числі й про організаційну культуру, соціально-
психологічний клімат, безпеку і комунікацію, сприймання, пізнання і вплив) . Ці 
соціальні уявлення, на думку О.Б.Шевченко, дають змогу особистості 
орієнтуватися в будь-якій соціальній ситуації, приймати вірні рішення і досягати 
поставлених цілей [14, с.749]. На відміну від соціально-психологічної, професійна 
компетентність передбачає досконале володіння інструментарієм, прийомами і 
продуктивними технологіями реалізації функціональних обов’язків. Як правило, 
професійну компетентність тлумачать як теоретичну і практичну готовність до 
здійснення педагогічної діяльності. Сформованість педагога як суб’єкта 
педагогічного спілкування підвищує його комунікативну, перцептивну, 
управлінську компетентність. Конкретно педагоги освітніх установ реалізують свої 
функціональні обов’язки в ході педагогічного спілкування. При цьому 
ефективність професіональної діяльності педагога залежить від міри володіння 
соціально-психологічною компетентністю у спілкуванні: комунікативною, 
інтерактивною, перцептивною.  

У системі освіти існує традиційна система підвищення компетентності 
педагогів, що передбачає різні форми: освіта, самоосвіта, атестація. Останнім 
часом відзначається значний інтерес до активних форм спеціальної психологічної 
підготовки як найбільш ефективних і виправданих. Ми вважаємо, що активний 
розвиток особистісних рис учителя, необхідних для удосконалення 
міжособистісного пізнання, відбувається у процесі психологічної підготовки 
студентів. 

Висновки. Проведений теоретичний аналіз свідчить про те, що 
міжособистісне пізнання є надзвичайно важливим у діяльності педагогів. 
Адекватне сприймання учителями учнів забезпечується добре розвиненими 
рефлексією та емпатією, здатністю до прогнозування, знаннями про психологічні 
особливості вікових рис учнів, широтою кругозору і життєвим досвідом. 
Механізми міжособистісного пізнання підлягають формуванню шляхом 
цілеспрямованого підвищення якості способів пізнання інших людей, підсилення 
пізнавальної мотиваціі і розвитку відповідних особистісних рис людини. 
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старшем дошкольном возрасте за  программами дошкольного образования. 

Ключевые слова: социальная компетентность, адаптированная, моральные 
действия, эмоционально ценностное проявление отношения, к окружающим, деяние в 
окружающем пространстве, уровни социальной компетентности, моральное поведение 

The thesis deals with peculiarities investigation of social competence development in the 
late preschool age, and psychological and pedagogical factors are determined for various 
programs of preschool education. 

Keywords: social competence, adaptability, level of social competence, moral acts, 
emotional and value manifestation to surrounding people, actions in surrounding space, cognitive 
knowledge of the surrounding world. 

 
Актуальність дослідження. Соціалізація сучасного дошкільника 

відбувається в умовах стрімких суспільних змін. Унаслідок цього засвоєний 
дітьми множинний досвід здатний виводити їх за межі традиційних 
соціалізувальних моделей і правил, що не завжди позитивно позначається на 
їхній соціальній компетентності та на успішності соціалізації загалом. Тому 
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важливою науковою проблемою є дослідження психолого-педагогічних 
чинників, здатних забезпечити розвиток гармонійної особистості та 
становлення соціальної компетентності дошкільника.  

Дошкільні навчальні заклади повинні відповідати вимогам, що 
задекларовані у Законах України: «Про освіту» (1991), «Про дошкільну освіту» 
(2001) [2]. Усе вищезазначене зумовлює необхідність створення умов для 
розвитку соціальної компетентності в різних дошкільних навчальних закладах, 
які працюють за різними програмами дошкільної освіти, зокрема: державною 
програмою «Дитина», альтернативними програмами розвитку дитини за 
педагогікою Монтессорі та Вальдорфською педагогікою. 

Постановка проблеми та аналіз останніх наукових праць. Соціальну 
компетентність дошкільників досліджували Л. Божович, М. Гончарова-
Горянська, О. Запорожець, О. Кононко, В. Кузьменко, С. Кулачківська, 
С. Ладивір, Т. Поніманська, С. Якобсон та ін. У дослідженнях К. Абромса, 
М. Єфименка, В. Кузьменко, Є. Раєвської, А. Сизоненка розглядаються форми, 
методи, технології розвитку соціальної компетентності в процесі навчання у 
різних навчальних закладах. Програму дошкільної освіти представлено у працях 
М. Монтессорі, С. Русової, В. Сухомлинського, Р. Штайнера та ін.  

Мета статті – дослідити психолого-педагогічні засоби розвитку 
соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку. 

Однією з ключових категорій виховної системи є поняття соціальної 
компетентності, яке пов’язане з особливостями розвитку відповідних 
поведінкових настанов, ціннісних орієнтацій, норм і зразків взаємодії людини з 
навколишнім світом. Соціальна компетентність як один із показників особистісної 
зрілості потребує розвитку ще в дошкільному віці. 

Поняття «соціальна компетентність» (за С. Архиповою, М. Докторович, О. 
Кононко) стосовно різних галузей життя та науки розглядається як цілісна 
динамічна структура, складне, багатокомпонентне, багаторівневе, 
поліфункціональне утворення, яке має значну кількість дефініцій описового 
характеру, що різняться за обсягом, складом та структурою. Зазвичай 
психологи та педагоги трактують це поняття в процесуальному аспекті: 
соціальна компетентність характеризується через діяльність і має діалектичний 
характер, складається з компонентів досвіду й забезпечує готовність до 
діяльності (В. Анненко, С. Архипова, Т. Афанасьєва, А. Баркан). 

Аналізуючи (за М. Гончаровою-Горянською [1], О. Кононко [5], В. 
Кузьменко, Р. Пацлафом, Т. Поніманською) особливості розвитку дитини 
старшого дошкільного віку, притаманні їй види діяльності, а також 
засновуючись на компетентнісному підході, зазначимо: в дошкільному віці 
пріоритетними є сфери соціальної компетентності стосовно власного «Я». 
Поняття соціальної компетентності у вітчизняній психологічній науці вперше 
було вжито О. Вєтошкіним і З. Гончаровим. Воно було також використане М. 
Докторович, А. Кукліним як «розуміння цільового призначення соціальних 
інститутів, норми стосунків й уміння особисто здійснювати соціальні 
технології». Ми розглядаємо соціальну компетентність як адаптаційне явище, в 
якому функціонування адаптаційного механізму забезпечує соціально-
психологічна підготовленість особистості. 
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У розвитку соціальної компетентності важливу роль відіграє програма 
розвитку й навчання дитини у дошкільному навчальному закладі. Серед 
найбільш популярних програм дошкільної освіти вирізняють: альтернативну 
програму розвитку дитини за Вальдорфською педагогікою, державну програму 
«Дитина», альтернативну програму розвитку дитини за педагогікою Монтессорі 
[7], які передбачають наявність різних психолого-педагогічних підходів до 
розвитку соціальної компетентності. Аналізуючи альтернативну програму 
розвитку дитини за Вальдорфською педагогікою, яка спрямована на реалізацію 
діяльнісного підходу до виховання й навчання (що випливає з природної 
здатності дитини до наслідування), можна зробити висновок про те, що 
виховання тут базується на високодуховних традиціях християнства; на 
розумінні специфіки виховання (при цьому важливими аспектами є знання 
природних закономірностей розвитку людини, знання про приклад і 
наслідування як основний шлях розвитку) [4]. У альтернативній програмі 
розвитку дитини за Вальдорфською педагогікою важлива роль надається 
гаслу: «Повторення – мати навчання». Методика вимагає від дітей старшого 
дошкільного віку і від педагогів уміння вільно і зацікавлено обговорювати різні 
питання, що впливає на розвиток таких умінь: стежити за перебігом загальної 
розмови і справи; допомагати одне одному, приймати допомогу. Тобто 
особливість розвитку соціальної компетентності полягає в тому, що молодші 
діти вчаться у старших, а старші поважають молодших і допомагають їм у 
взаємодії з соціумом.  

Згідно з державною програмою «Дитина» (за М. Гончаровою-Горянською, 
Т. Поніманською), розвиток соціальної компетентності відбувається у процесі 
навчання та творчих пошуків самої дитини. Підходи, запропоновані програмою, 
стимулюють інтерес до занять, розвивають пізнавальні, естетичні й етичні 
особливості сприймання, гнучкість і нешаблонність мислення, уміння і здібності 
[3]. У державній програмі «Дитина» розвиток уваги, повага, турбота, любов до 
дитини є тим ґрунтом, на якому зростає уміння та віра в свої сили, інтерес до 
навколишнього життя, здатність дивуватися, захоплюватися, досліджувати, 
фантазувати, вигадувати, запитувати, шукати. О. Кононко, В. Кузьменко 
визначають, що державна програма «Дитина» спрямована на розвиток 
соціальної компетентності через розвиток самоповаги і поваги у ставленні до 
інших, що виникає внаслідок позитивної оцінки дорослими комунікативної 
компетентності дитини. 

Виховання, яке здійснюється за альтернативною програмою розвитку 
дитини за педагогікою Монтессорі, сприяє розвитку духовно здорової 
особистості [8]. Через емоції і почуття відкривається можливість успішної 
взаємодії дитини із суспільством. Ця програма сприяє розвитку емоційно-
ціннісних проявів ставлення до інших через особливе спілкування з дитиною, 
що ґрунтується на відмові від таких слів, як «не роби», «не заважай», «не 
можна» і «неправильно» [6]. Соціальна ситуація охоплює предмети, людей, 
правила взаємодії людей між собою і з предметами, тобто вона становить 
зовнішній план, «оболонку» розвитку пізнавальної активності суб’єкта. За 
альтернативною програмою розвитку дитини за педагогікою Монтессорі 
соціальний розвиток неможливий без допомоги дорослого, оскільки від 
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активності останнього в організації пізнавальної діяльності залежить і розвиток 
активності старшого дошкільника [9].  

Отже, соціальна компетентність у старшому дошкільному віці 
розглядається нами як відповідна інтеграція знань, умінь і ставлень, які 
планомірно, цілеспрямовано та систематично розвиваються під час виховання 
та навчання і забезпечують оптимальну адаптацію до школи. 

Зміст компонентів (аспектів) соціальної компетентності охоплює: 
 знання як результат духовної та практичної діяльності людей, 

виражений у системі фактів, уявлень, правил, законів і теорій; 
 уміння належно виконувати певні дії (розвивається за допомогою 

вправ) та створення можливостей виконання цих дій не тільки у звичних, а й у 
змінних умовах; 

 ставлення, тобто стійке емоційне налаштування старшого 
дошкільника, яке проявляється в діянні та відображає значення явищ, що 
пов’язані з потребами та мотивами. 

Соціально компетентні діти значно легше, ніж їхні менш компетентні 
однолітки, адаптуються до вимог школи. Водночас спеціально організована 
робота може зробити ситуацію переходу менш стресовою для дитини. 
Найбільш пристосованим для цього є навчально-виховний комплекс: 
дошкільний навчальний заклад – початкова школа, який має можливості 
звичайного закладу та, разом з тим, найбільш зручні психолого-педагогічні 
умови для організації діяльності із соціальної адаптації дитини до нових реалій.  

Здійснений теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження 
дав можливість визначити соціальну компетентність як відповідну інтеграцію 
знань, умінь і ставлень, які планомірно, цілеспрямовано та систематично 
розвиваються під час виховання та навчання, що забезпечує оптимальну 
адаптацію дитини до школи, а також виокремити такі критерії соціальної 
компетентності, як когнітивне знання про оточуючий світ, діяння в оточуючому 
просторі, емоційно-ціннісні прояви ставлення до інших, що розвиваються в 
дошкільному віці. Соціальна компетентність дошкільників може мати певні 
особливості розвитку залежно від застосування різних програм дошкільної 
освіти. 

Визначено та обґрунтовано психолого-педагогічні чинники, які є 
суттєвими для розвитку соціальної компетентності у старших дошкільників, 
теоретично обґрунтовано програму тренінгу розвитку соціальної 
компетентності у старшому дошкільному віці, розглянуто зміст та процедуру 
розвитку соціальної компетентності, представлено результати порівняльного 
аналізу результатів формувального експерименту, розроблено рекомендації 
вихователям і психологам щодо розвитку соціальної компетентності старшого 
дошкільника.  

У формувальному експерименті брали участь старші дошкільники, які 
працювали за програмою розвитку дитини за педагогікою Монтессорі, 
загальною кількістю 50 осіб. Вони виявили найнижчі показники рівня розвитку 
соціальної компетентності. Ми виходили з того, що коли спроба підвищити 
рівень соціальної компетентності у дітей, які виховуються за альтернативною 
програмою розвитку дитини за педагогікою Монтессорі, буде вдалою, тоді 
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корекційно-розвивальна програма буде сприяти розвитку в дітей когнітивних 
знань про оточуючий світ, емоційно-ціннісних проявів ставлення до інших та 
діяння в оточуючому просторі. Експериментальну групу склали 25 
дошкільників, які були учасниками тренінгу, контрольну групу склали також 25 
дошкільників.  

Для проведення формувального експерименту було використано 
корекційно-розвивальну програму О. Кононко, яку було вдосконалено у розділі 
розвитку соціальної компетентності. Формувальний експеримент було 
реалізовано у роботі з дітьми протягом двох місяців (по одній годині щодня). З 
вихователями, психологами та методистами проводилися заняття по одній 
годині щотижня. Головним аспектом у роботі з вихователями та методистами 
було їх ознайомлення зі способами ефективного розвитку соціальної 
компетентності, надання їм практичних рекомендацій щодо розвитку успішної 
адаптації дітей до школи. Допомога старшим дошкільникам здійснювалася з 
метою розвитку соціальної компетентності через навчання конструктивним 
шляхам подолання дезадаптації щодо соціального середовища.  

Як бачимо з таблиці 2, в експериментальній групі після проведення 
формувального експерименту 52% старших дошкільників мають високий рівень 
розвитку соціальної компетентності. Цей показник є вищим, ніж у контрольній 
групі, в якій він становить 28%. В експериментальний групі зменшилась 
кількість дітей із середнім рівнем розвитку соціальної компетентності до 28%, а 
в контрольній групі цей показник залишився на попередньому рівні (32%). Після 
експерименту в експериментальній групі зменшилась кількість дітей з низьким 
рівнем соціальної компетентності до 20%, а в контрольній групі цей показник 
знизився до 40%.  

Після проведення формувального експерименту в старших дошкільників 
експериментальної групи зріс показник «знання про моральні норми». Про це 
переконливо свідчить порівняння показника «знання про моральні норми» 
старших дошкільників експериментальної групи до та після формувального 
експерименту. Діти експериментальної групи виявили кращі знання про довіру 
до інших; любов, прихильність спочатку до рідних людей, а з часом і до 
ширшого кола дорослих та однолітків. Зросла кількість старших дошкільників, 
які мають знання про особливості спілкування осіб різного віку та статі. 
Проведений нами аналіз засвідчив, що високий рівень розвитку показника 
«знання особливостей спілкування осіб різного віку та статі» в 
експериментальній групі вищий, ніж у контрольній групі. Виявлено, що в 
експериментальній групі зросли показники «знання про способи поведінки в 
різних соціальних ситуаціях», які ми розвивали на заняттях за допомогою 
пошуку різних шляхів розв’язання вправи «проблем Карлсона». Порівняння 
значень за цим показником свідчить про наявність значущих відмінностей в 
експериментальній та контрольній групах (р≤0,005). 

В експериментальній групі дошкільників зріс рівень «уміння проявляти 
свої почуття в процесі спілкування». Крім цього, тренінгова програма сприяла 
підвищенню значень показника «вміння здійснювати моральні вчинки з 
власного бажання». Під час тренінгу ми проводили заняття з читання твору Л. 
Толстого «Кісточка» та вироблення правил поведінки чесної людини. 
Статистично значущі показники за U-критерієм Манна-Уїтні (р≤0,01) свідчать 
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про наявність значущих відмінностей між експериментальною та контрольною 
групою в розвитку соціальної компетентності за показником «уміння 
підтримувати контакт з людьми різного віку та статі».  

У процесі формувального експерименту в дітей експериментальної групи 
було сформовано уявлення про межі соціально прийнятної поведінки, знання 
про те, що схвалюється, а що не сприймається дорослими. Завдяки цьому 
старший дошкільник з більшою довірою ставиться не лише до інших, а й до 
самого себе – власних можливостей, досвіду, прийнятих рішень у вирішенні 
складних завдань, що може впливати на розвиток соціальної компетентності. 

Результати формувального експерименту засвідчили ефективність 
розробленої програми розвитку соціальної компетентності у старшому 
дошкільному віці. Діти, які належать до експериментальної групи, 
продемонстрували високий рівень розвитку соціальної компетентності 
порівняно з контрольною групою. Робота в експериментальній групі сприяла 
розвитку всіх показників соціальної компетентності. Зокрема, після 
формувального експерименту старші дошкільники продемонстрували високий 
рівень адаптованості до школи, що виявляється у прояві почуттів, у взаємодії з 
однолітками та здатності орієнтуватися в соціальному середовищі. 

Розвиток соціальної компетентності старших дошкільників неможливий 
без відповідної підготовки вихователів, які з ними працюють. У роботі за 
різними програмами дошкільної освіти вихователям, психологам і методистам 
особливо важливо розвивати у дітей зміст таких критеріїв розвитку соціальної 
компетентності, як: когнітивне знання про оточуючий світ, діяння в оточуючому 
просторі, емоційно-ціннісні прояви ставлення до інших; способи вираження 
емоцій і почуттів (радість, злість, гнів, тривога); долання перешкод (швидке 
реагування на ситуацію та розв’язання проблеми); спілкування з різними 
людьми (уважне, впевнене, щире спілкування з однолітками та дорослими). 

Труднощі розвитку соціальної компетентності у старшому дошкільному 
віці за умови використання різних програм дошкільної освіти свідчать про те, 
що цей процес має бути цілеспрямованим та психологічно забезпеченим 
відповідною підтримкою та допомогою психологів, вихователів і методистів; 
тому ми вважали за доцільне розробити для них методичні рекомендації, які б 
допомагали старшим дошкільникам активізуватися в напрямі розвитку 
соціальної компетентності. Зауважимо, що застосування запропонованих 
методів буде більш ефективним завдяки спільній діяльності практичного 
психолога з вихователями, оскільки їх співпраця покликана забезпечити 
цілісність психолого-педагогічного впливу на особистість старшого 
дошкільника. Запропоновані методи і прийоми можуть втілюватися у форми 
проведення розвивальних занять, виховних бесід, тренінгів у сучасній системі 
дошкільної освіти. 

Висновок. Проведене дослідження не вичерпує всієї глибини 
поставленої проблеми дошкільної освіти та створює підґрунтя для майбутніх 
розробок. Перспективним, на нашу думку, є такий напрям дослідження, як 
виявлення впливу батьківського ставлення на рівень розвитку соціальної 
компетентності у старшому дошкільному віці, а також впливу рівня соціальної 
компетентності дошкільників на успішну адаптацію до школи. 
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Подано результати апробації програми розвитку метатеоретичного мислення 
психотерапевта. Наведено дані про зміни у змісті метатеоретичного мислення, 
вирівнювання епістемологічних профілів учасників програми, зниження показників 
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Представлены результаты апробации программы развития метатеоретического 
мышления психотерапевта. Приведены данные об изменениях в содержании 
метатеоретического мышления, выравнивании эпистемологических профилей 
участников программы, снижении показателей эмоционального выгорания и росте 
профессиональной удовлетворенности психотерапевтов. 
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There are results of the testing of the therapist meta-theoretical thinking development 
program. Shows the data on changes in the content of meta-theoretical thinking, aligning 
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epistemological profiles of program participants, reducing the rates of burnout, and increase 
professional satisfaction of psychotherapists. 
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Актуальність дослідження. Психотерапія належить до галузей 

суспільної практики, затребуваність яких росте одночасно із ускладненням 
соціального життя. Її актуальність у сучасному суспільстві важко переоцінити. В 
Україні, як і в інших пострадянських країнах, психотерапія протягом останніх 
десятиріч швидко розвивалася, хоча цей розвиток є більшою мірою 
екстенсивним. Інакше кажучи, стрімко зросла кількість фахівців, що 
називаються психотерапевтами, збільшилася кількість навчальних програм для 
цієї категорії осіб, блискавично з’являються нові назви напрямів, підходів, які 
переважно повторюють уже відомі стратегії. Однак зовсім мало сьогодні 
можемо назвати справді нових підходів до розуміння психотерапевтичної 
допомоги. Серед них варто назвати психотехнічну систему розуміючої 
психотерапії Ф. Є. Василюка [2], методологію та форми практичної роботи 
психотерапевтичної системи «діаналіз» (автор – В. Ю. Зав’ялов) [4], 
психотерапевтичний підхід О. Ф. Бондаренка «етичний персоналізм» [1]. 
Окремі праці стосуються вивчення мислення психотерапевта та психолога-
практика. Серед українських робіт – це, насамперед, дисертаційне дослідження 
Н.І. Пов’якель, присвячене саморегуляції професійного мислення в системі 
фахової підготовки практичних психологів [6]. 

Слід зазначити, що серед значної кількості застосовуваних навчальних 
психотерапевтичних програм сьогодні маємо недостатньо програм науково 
обґрунтованих, апробованих та таких, що дають необхідні їх «споживачу» 
результати. Тим не менш потреба у них зростає разом із щорічним 
збільшенням кількості психотерапевтів, яким доводиться, освоївши 
методологію та технології того чи іншого підходу, самостійно розв’язувати 
завдання інтеграції часто чужих для їх менталітету світоглядних позицій у 
власну повсякденну практику.  

Метою статті є подання результатів апробації програми розвитку 
метатеоретичного мислення психотерапевта. 

Спочатку варто хоча б коротко означити центральний феномен, з яким 
маємо справу у цій програмі. Метатеоретичне мислення – це самостійне 
мислення, що спирається на усвідомлені психотерапевтом власні 
метатеоретичні орієнтири. Свідоме використання цих орієнтирів дозволяє бути 
такому мисленню мисленням «над теоріями», «поза теоріями», таким, що 
уникає обмежень, які накладає використання теорій, та водночас дисциплінує 
та організовує думку психотерапевта [9].  

Розвиток метатеоретичного мислення психотерапевта розуміється як 
підвищення рівня усвідомленості цих орієнтирів та вироблення навичок їх 
свідомого використання. Можливості такого розвитку перевірено на прикладі 
розвитку «пентадного мислення», виокремлення та застосування якого 
знайшло одне з центральних місць у психотерапевтичній системі «діаналіз». 

Для того, щоб «об’єктивізувати» результати програми розвитку 
метатеоретичного мислення психотерапевта (надалі – ПРММП), необхідно 
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надати дані про показники її ефективності або інших значущих для змісту та 
цілей професії психотерапевта чинників. 

ПРММП було апробовано у рамках проекту «Школа діаналізу» [8].  
Учасниками програми стали 32 психотерапевти віком від 24 до 62 років. 

Середній вік – 42 роки. Досвід роботи – від 1 до 37 років. Серед учасників було 
15 жінок та 17 чоловіків. Оскільки розмір навчальної групи складає не більше 
12 осіб, загальну кількість учасників програми склали психотерапевти, які 
навчалися у рамках програми із 2008 до 2012 року, у трьох реальних групах.  

Учасникам було запропоновано пройти психологічне обстеження на 
початку і наприкінці ПРММП. На початку програми було запропоновано 
заповнити таку анкету, у якій учасники визначили свої професійні проблеми та 
очікування від програми.  

Узагальнення відповідей на питання анкети виявило такі показники: 20 
учасників (62%) серед професійних проблем вказали «емоційне вигоряння», 18 
учасників (57%) - періодичну незадоволеність процесом та (або) результатами 
професійної діяльності. Ще 12 учасників (38 %), серед проблем, які хотіли б 
вирішити у процесі проходження програми, вказали на низький рівень 
організації власних особистісних ресурсів. 

Тому для дослідження «проблемних галузей» в фаховій діяльності 
психотерапевтів було застосовано відповідні методи. Для вивчення специфіки 
та рівня вияву проблеми вигоряння було використано Опитувальник для 
діагностики вигоряння – МВІ (автори – К. Маслач, С. Джексон, адаптація 
Н.Є. Водоп’янової [3]); для виміру задоволеності своєю професійною 
діяльністю – тест «Професійна задоволеність психотерапевта», який є 
авторською модифікацією тесту «Інтегральна задоволеність трудом» 
(А.В. Батаршев [5]).  

Зважаючи на запит «організація власних особистісних ресурсів» та на 
змістовну специфіку програми, було порівняно також результати за тестом 
«Опори мислення» на початку та наприкінці ПРММП та дані контент-аналізу 
мовленнєвих повідомлень під час проведення навчальних сесій та письмових 
звітів з метою виявлення засобів метатеоретичного мислення. 

Було застосовано тест «Епістемологічні стилі» (розроблено автором), 
який мав допомогти визначити структуру стильової поведінки та можливі 
«перекоси» в її організації.  

Усі перелічені психодіагностичні інструменти було використано також 
наприкінці ПРММП. 

Оскільки головною метою ПРММП був розвиток метатеоретичного 
мислення психотерапевтів, для аналізу результатів програми перш за все 
необхідно було оцінити зміни його характеру та рівня в учасників програми. 

Для цього було використано дані анкет, які учасники заповнювали на 
початку та наприкінці програми, результати тесту «Опори мислення», контент-
аналіз мовленнєвих повідомлень психотерапевтів та письмових звітів про хід 
розмислювання проблеми клієнта. 

За результатами тесту «Опори мислення», на початку ПРММП учасники 
виділили у якості опор: здоровий глузд (36%), ідею самоактуалізації 
особистості (33%), принцип розширення усвідомлення (18%), принцип 
розвитку (18%), принцип реалізму (15%), ідеї свободи (15%), вибору (15%), 
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відповідальності (12%), принцип емпатії (12%), ідею унікальності особистого 
досвіду людини (9%), ідею відповідності буття людини у світі її внутрішній 
природі (9%), принцип детермінізму (6%), принцип цілісності (6%), логіка 
(6%). 

Наприкінці ПРММП у якості опор мислення учасники відзначили: 
діалектичну пентаду (94%), здоровий глузд (53%), логіку (50%), інтуїцію 
(47%), діалектику (41%), міфологію (41%).  

Отже, наприкінці ПРММП змінилися не лише відсоткові частки «опор», 
але й їх загальний перелік: у ньому відсутні формулювання на кшталт «ідея», 
«принцип» тощо. Це може бути свідченням як іншого способу концептуалізації 
психотерапевтами існуючих метатеоретичних опор мислення, так і появи нових 
метатеоретичних опор. Наприкінці ПРММП психотерапевти відзначають 
скоріше не ідеї як деякі орієнтири, що задають напрямок мислення, як це мало 
місце на початку ПРММП, а власне методи мислення: здоровий глузд, логіка, 
інтуїція, діалектика, міфологічне «ув’язування». Оскільки психотерапевти 
усвідомлюють методи, якими вони користуються у самостійному мисленні, 
з’являються підстави для припущення про появу наприкінці ПРММП у її 
учасників доступу до самоорганізації мислення.  

Це припущення було перевірено за допомогою контент-аналізу 
мовленнєвих повідомлень учасників програми протягом навчальних 
психотерапевтичних сесій та звітів учасників про хід розмислювання проблеми клієнта. 

Хід проведення дослідження. Учасники програми по черзі проводили 
навчальні психотерапевтичні сесії, у яких хтось із навчальної групи грав роль 
клієнта із визначеним запитом. Хід сесії (усі висловлювання психотерапевта та 
клієнта) фіксувався у протоколі протоколістом.  

Після завершення сесії психотерапевт писав звіт (1-2 сторінки) про хід 
розмислювання проблеми клієнта протягом психотерапевтичної взаємодії.  

Аналіз протоколів та звітів проводився через підрахування частоти появи 
виділених категорій.  

У якості категорій контент-аналізу мовленнєвих повідомлень 
психотерапевтів використовувались: 

1) апеляція до здорового глузду клієнта; 
2) опора на логіку очевидності; 
3) спонукання клієнта до дотримання логічної послідовності; 
4) допомога у заповненні логічних пропусків та корекція упереджених узагальнень; 
5) «запити» на інтуїцію клієнта; 
6) використання образів для кращого розуміння клієнтом проблеми; 
7) формулювання парадоксальних суджень; 
8) спонукання клієнта до пошуку «примирення» виявленої суперечності; 
9) пропозиція клієнту скористатися художніми засобами опису ситуації; 
10) звернення до персонального міфу клієнта.  
При аналізі категорії об’єднувалися у міні-блоки – категорії вищого 

порядку, у кожному із яких виявилося по дві категорії. Так, до першого блоку 
(здоровий глузд) увійшли категорії 1 і 2; до другого (формальна логіка) – 3 і 4; 
до третього (інтелектуальна інтуїція) – 5 і 6; до четвертого (діалектика) – 7 і 8; 
до п’ятого (наратив) – 9 і 10. При проведенні дослідження виявилося, що не 
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враховано ще одну важливу категорію: «апеляція до відомих теорій 
особистості». Тому її також введено у загальний перелік категорій. 

Для контент-аналізу звітів психотерапевтів про хід розмислювання 
проблеми клієнта було обрано такі категорії: 

- судження, засновані на відомій теорії особистості; 
- судження, засновані на здоровому глузді; 
- судження, засновані на формальній логіці; 
- судження, засновані на інтелектуальній інтуїції; 
- судження, засновані на діалектиці; 
- судження, засновані на наративному способі теоретизування. 
Дослідження за допомогою контент-аналізу проводилося як на початку, 

так і наприкінці ПРММП. Контент-аналіз мовленнєвих повідомлень 
психотерапевтів виявив наступні результати (табл. 1): 
Таблиця 1 - Частота появи категорій контент-аналізу мовленнєвих повідомлень 
психотерапевтів 

Частота появи на 
початку ПРММП 

Частота появи 
наприкінці ПРММП Категорії 

m % m % 
Z a Значущість 

Z 

Здоровий глузд 10 15 11 24 -3,159c 0,001 
Формальна логіка 18 25 10 23 -4,876b 0,001 

Інтел. інтуїція 5 7 8 17 -4,743c 0,001 
Діалектика 3 4 8 27 -4,902c 0,001 
Наратив 2 3 7 15 -4,956c 0,001 

Теорії особистості 33 46 2 4 -4,941b 0,001 
Всього 71 100 46 100  

Примітка 1: % - відсоток від загальної частоти появи. 
Примітка 2: Примітка: а – показник критерію знакових рангів Вілкоксона; b – 

показник базується на позитивних рангах; c – показник базується на негативних рангах.  

Як бачимо, найчастіше на початку ПРММП зустрічалася категорія «відомі 
теорії особистості», частота появи якої вплинула на загальну частоту появи 
категорій, що виявилася набагато більшою, ніж загальна частота наприкінці ПРММП (див. 
табл. 1). Досить висока частота появи на початку ПРММП і категорій «формальна логіка» 
(25%) та «здоровий глузд (10%). Інші ж категорії зустрічаються рідко.  

Звертає на себе увагу той факт, що наприкінці ПРММП частота появи категорії 
«відомі теорії особистості» різко падає і стає найнижчою серед інших категорій. Натомість 
частота появи усіх категорій, окрім згаданої, є більш-менш рівномірною. Найменше середнє 
значення частоти появи належить категорії наративу (15%), у той час як найбільше – 
здоровому глузду (24%). Очевидно, такі результати свідчать про стрімке зниження 
значення теорій особистості, які поступаються наприкінці ПРММП іншим, 
«надтеоретичним» засобам мислення психотерапевта у ситуації психотерапевтичної 
взаємодії з клієнтом. 

Контент-аналіз звітів учасників ПРММП про хід розмислювання проблеми 
клієнта мав на меті доповнити результати контент-аналізу їх мовленнєвих 
повідомлень під час проведення психотерапії. У табл. 2 подано частоти появи 
категорій контент-аналізу звітів учасників ПРММП про хід розмислювання 
проблеми клієнта. 
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Таблиця 2 - Частота появи категорій контент-аналізу звітів учасників ПРММП 
Частота появи на 
початку ПРММП 

Частота появи 
наприкінці ПРММП Категорія 

M % m % 

Z a 
 

Значущість 
Z 

Судження, засновані 
на теорії 7 54 1 8 -4,961b 0,001 

Судження, засновані 
на здоровому глузді 2 15 3 23 -3,869c 0,001 

Судження, засновані 
на логіці 2 15 2 15 -,907c 0,364 

Судження, засновані 
на інтел. інтуїції 1 8 2 15 -1,969c 0,049 

Судження, засновані 
на діалектиці 1 8 3 23 -3,994c 0,001 

Судження, засновані 
на наративі 0 0 2 15 -4,769c 0,001 

Всього 13 100 13 100  
Примітка 1: % - відсоток від загальної частоти появи. 
Примітка 2: Примітка: а – показник критерію знакових рангів Вілкоксона; b – показник 
базується на позитивних рангах; c – показник базується на негативних рангах.  

Як бачимо із табл. 2, протягом ПРММП відбулись значущі зміни у частоті 
появи у звітах усіх виділених категорій контент-аналізу, крім категорії 
«судження, засновані на формальній логіці». При цьому показники частоти 
появи категорій загалом збільшилися. Зменшення ж зазначається лише за 
показником частоти появи категорії «відомі теорії особистості» (див. індекс, що 
вказує на базування критерію Вілкоксона на позитивних чи негативних рангах). 

Узагальнюючи дані, подані у табл. 1 та 2, можна зробити висновок про 
«вирівнювання» частоти появи категорій протягом ПРММП. Причому при 
уважному розгляді змін, що відбулися, стає очевидним, що таке вирівнювання 
є не лише кількісним, але й якісним. Зменшення внеску у мовленнєві 
повідомлення та судження учасників ПРММП відомих теорій особистості 
супроводжується збільшенням частки метатеоретичних засобів мислення.  

Для оцінки результатів ПРММП важливо було також відслідкувати зміни в 
епістемологічному профілі психотерапевтів протягом програми. З цією метою 
було застосовано одновибірковий непараметричний критерій, а саме - критерій 
знакових рангів Вілкоксона, який дав змогу порівняти медіану значень 
показників епістемологічних стилів психотерапевтів на початку та наприкінці 
ПРММП із гіпотетичними медіанами. У даному випадку у якості гіпотетичних 
значень медіан було взято значення медіан показників епістемологічних стилів 
психотерапевтів, які взяли участь у дослідженні метатеоретичного мислення. 
Ця вибірка є значно більшою (130 осіб) порівняно із вибіркою, у яку увійшли 
учасники ПРММП (32 особи). Тому у якості «еталонних» коректніше обрати 
значення медіан показників епістемологічних стилів за вибіркою із 130 осіб.  

У табл. 3 наведено значення медіан показників епістемологічних стилів та 
показники значущості критерію знакових рангів Вілкоксона, отримані для групи 
учасників ПРММП на початку та наприкінці програми. 

Отже, на початку ПРММП медіани показників стилю здорового глузду, 
феноменологічного та континуального стилів значущо відрізняються від 
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еталонного значення. Цю розбіжність можемо бачити і безпосередньо у 
значеннях медіан (відповідно 10,0, 6,0 та 7,5). Значення медіани відрізняється і 
за показником аритмологічного стилю (8,5 при еталонному 8,0), однак ця 
розбіжність є незначущою. Значення ж медіани показника прагматичного стилю 
збігається із еталонним. 
Таблиця 3 - Порівняння медіан показників епістемологічних стилів на 
початковому та кінцевому етапах ПРММП 

m Значущість критерію 
знакових рангів* Епістемологічні 

стилі N 
Початок Завершення 

«Еталонна» 
m Початок Завершення 

Здоровий глузд 10,0 9,0 9,0 0,008 0,489 
Феноменологіч-

ний стиль 6,0 8,0 9,0 0,001 0,001 

Континуальний 
стиль 7,5 8,0 8,0 0,019 0,076 

Прагматичний 
стиль 8,0 8,0 8,0 0,945 0,067 

Аритмологічний 
стиль 

 
 

32 
 

8,5 8,0 8,0 0,599 0,988 

*Примітка: Рівень значущості одновибіркового критерію знакових рангів Вілкоксона 
у програмі SPSS було встановлено - 0,05; довірчий інтервал – 95%. 

Наприкінці ПРММП від еталонного значення медіани відрізняється лише 
значення медіани показника феноменологічного стилю (значення медіани – 8,0 
при еталонному – 9,0). Хоча, якщо порівняємо значення медіан показника 
феноменологічного стилю на початку та наприкінці програми, побачимо значну 
зміну: 6,0 - на початку та 8,0 – наприкінці програми, тобто відбулося зростання 
значення медіани у напрямку еталонного.  

Показники медіан усіх інших епістемологічних стилів не виявляють 
значущих розбіжностей із еталонними. Відсутність таких розбіжностей можемо 
бачити не лише за показниками значущості критерію знакових рангів 
Вілкоксона, але й безпосередньо за значеннями медіан: за усіма 
епістемологічними стилями вони збігаються із еталонними. 

Отже, можемо зробити висновок про «вирівнювання» епістемологічного 
профілю психотерапевтів протягом ПРММП.  

На практиці це означає, що у фахівця представлені відносно 
збалансовано усі епістемологічні стилі, що уможливлює ефективну взаємодію 
із клієнтами з різними епістемологічними профілями. Тобто відмінності у 
метатеоретичному мисленні психотерапевта та клієнта можуть бути подолані 
за рахунок формування збалансованого епістемологічного профілю 
психотерапевта.  

Як уже зазначалося, у анкеті, яку заповнювали учасники ПРММП на 
початку, 62% учасників виокремили проблему емоційного вигоряння. Ця 
проблема давно відома фахівцям. Термін “синдром емоційного вигоряння” 
(англ. – “burnout syndrome”) використовується у літературі з 1977 р., після 
розгляду цієї проблеми на щорічній конференції Американської психологічної 
асоціації. Цим терміном було позначено комплекс проявів, що часто 
спостерігається у співробітників медичних та соціальних служб після кількох 
місяців чи років сумлінного виконання своїх обов’язків. Дослідники помітили, 
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що після означеного терміну працівники нерідко “вигоряють”, виявляють ознаки 
знервованості, занепокоєння, байдужості, апатії чи навіть цинізму (К.Маслач 
[3]).  

Синдром емоційного вигоряння – це стан фізичного, емоційного та 
розумового виснаження, що виявляється у фахівців класу професій «людина-
людина» [7]. 

Звісно, психотерапевти належать до т.з. групи ризику. Оскільки змістом їх 
професійної діяльності є постійне спілкування із клієнтами, «найчастішою» у 
відповідях на питання анкети про професійні проблеми виявилася проблема 
вигоряння. П. Сидоров [7] зазначає, що близько 80% психотерапевтів мають 
симптоми різного ступеня вираженості синдрому вигоряння, причому у 7,8% 
відзначається різко виражений синдром, що призводить до психосоматичних та 
психовегетативних порушень. Діяльність психотерапевта є публічною, 
передбачає необхідність роботи з великою кількістю людей та надання послуг 
клієнтам. Причому останні відрізняються від осіб основної маси населення 
психічною неврівноваженістю та девіантною поведінкою у тій чи іншій формі. 

 Отже, на початку та при завершенні ПРММП учасників було обстежено за 
допомогою Опитувальника для діагностики вигоряння (надалі – ОДВ). У табл. 4 
наведено усереднені показники (медіани) за трьома шкалами цього 
опитувальника та вказано значення та значущість критерію знакових рангів 
Вілкоксона Z, який було використано для порівняння даних на початку та 
наприкінці програми. 
Таблиця 4 - Порівняння усереднених показників шкал ОДВ на початковому та 
кінцевому етапах ПРММП 

Примітка: а – показник критерію знакових рангів Вілкоксона; b – показник базується 
на позитивних рангах; c – показник базується на негативних рангах.  

Як видно із табл. 4, протягом ПРММП відзначається значуще зменшення 
показників за шкалами «емоційне виснаження» та «деперсоналізація» і 
підвищення показника за шкалою «редукція особистих досягнень». У даному 
опитувальнику високі бали за першою та другою шкалами свідчать про високий 
рівень діагностованих виявів; високі ж бали за третьою шкалою, навпаки, 
свідчать про низький рівень діагностованованих виявів. Тому базування 
показника критерію знакових рангів Вілкоксона при порівнянні значень шкал 
«емоційне виснаження» та «деперсоналізація» на позитивних рангах, як і 
базування його при порівнянні значень шкали «редукція особистих досягнень» 
на негативних рангах, засвідчують зміни у напрямку редукції симптомів.  

Отже, можемо констатувати позитивну динаміку протягом ПРММП за 
усіма трьома параметрами виміру емоційного вигоряння: зменшуються 

m 
Шкали ОДВ N Початок Завершення 

 
Z a 

 
Значущість Z 

Емоційне 
виснаження 21,0 19,5 -2,646b 0,008  

Деперсоналізація 
 7,0 6,0 -2,825b 0,005 

Редукція особистих 
досягнень 

32 

31,5 38,0 -4,794c 0,001 
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емоційна виснаженість, відчуття емоційного перенасичення, підвищується 
емоційний фон. Відбуваються зміни у ставленні до клієнтів та колег: можливі 
прояви «автоматичного» функціонування змінюються на більш осмислені та 
повноцінні стосунки.  

Найвищим є показник зміни редукції особистих досягнень, тобто 
досліджувані наприкінці ПРММП вище оцінюють себе, свої професійні 
досягнення та успіхи, здатні до зняття обмежень щодо своїх можливостей. 
Загалом, така зміна показника шкали «редукція особистих досягнень» може 
характеризуватись як відновлення особистісної ефективності. У досліджуваних 
підвищується почуття професійної компетентності, спроможності. Відчуття 
надмірності вимог до себе змінюється відчуттям контролю над професійною 
ситуацією, успішності та досить високого визнання іншими рівня особистих та 
професійних досягнень.  

Тест «Професійна задоволеність» було використано для дослідження 
можливих зв’язків між ефектами ПРММП та задоволеністю її учасників 
процесом та результатами професійної діяльності. Як і ОДВ, тест «Професійна 
задоволеність» застосовувався на початку та при завершенні ПРММП. 
Очевидно, що конструкти, що лежать в основі синдрому емоційного вигоряння, 
та професійної задоволеності, значною мірою перекриваються. Однак для 
повнішої картини змін, що відбуваються протягом ПРММП, наведемо і 
показники професійної задоволеності (табл. 5).  
Таблиця 5 - Показники професійної задоволеності учасників ПРММП  

m 
Показник N Початок Завершення 

 
Z a 

 
Значущість Z 

Професійна 
задоволеність 32 15,5 19,0 

 
- 3,918b 

 
0,001 

Примітка: а – показник критерію знакових рангів Вілкоксона; b – показник базується 
на негативних рангах.  

Як бачимо, показник професійної задоволеності протягом ПРММП 
суттєво змінюється у бік підвищення. Ці результати є очікуваними, оскільки у 
літературі знаходимо багато даних про зв’язок складових синдрому емоційного 
вигоряння із характеристиками професійної задоволеності [3, 7]. Тому, маючи 
дані про значущі зміни рівня вираженості синдрому емоційного вигоряння, 
можна припустити високу імовірність змін у професійній задоволеності.  

Наприкінці ПРММП учасникам також було запропоновано заповнити 
коротку анкету, у якій вони оцінювали зміни у параметрах власного 
метатеоретичного мислення. 

Середній бал, який вказали учасники ПРММП для оцінки свого 
метатеоретичного мислення на початку програми – 2; наприкінці – 8. 
Можливості розуміння труднощів клієнта, за самооцінкою психотерапевтів, 
також значно змінились: 5 – на початку програми та 8,5 – наприкінці. Серед 
відповідей на питання «Що найбільше вплинуло на ці зміни» переважали: 
«Навчання пентадному мисленню», «Оволодіння різними епістемологічними 
стилями», «Застосування знань та умінь, здобутих протягом програми» тощо. 
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Відзначили, що їх мислення стало більш самостійним, 97 % учасників; 
більш впевненим - 92 %; більш точним – 98 %; більш повним – 88 %; більш 
організованим – 99 %. 

Можливість застосування умінь, набутих протягом ПРММП, у фаховій 
діяльності відзначили 100 % учасників, у своєму особистому житті – 94 %.  

Отже, за підсумками дослідження результатів ПРММП можемо 
стверджувати, що: 

- протягом ПРММП відбуваються зміни у метатеоретичному мисленні 
психотерапевта, а саме – фіксується зменшення внеску відомих теорій 
особистості у мовленнєві повідомлення та судження учасників програми під час 
здійснення психотерапевтичної взаємодії із клієнтом, яке супроводжується 
збільшенням частки метатеоретичних засобів мислення.  

- під впливом ПРММП епістемологічні профілі психотерапевтів 
«вирівнюються», гармонізуються.  

- протягом ПРММП зменшуються показники емоційного виснаження та 
деперсоналізації та збільшуються – редукції особистих досягнень (тобто 
збільшується особиста ефективність). 

- під впливом ПРММП збільшується рівень професійної задоволеності 
психотерапевтів.  
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ТАКТИКА ЙОГО 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

В статті розглядаються тактичні принципи реалізації стратегічного принципу 
гуманізації у формуванні змісту вищої освіти в Україні. 

Ключові слова: гуманізація, тактичні принципи, вища освіта. 
В статье рассматриваются тактические принципы реализации стратегического 

принципа гуманизации в формировании содержания высшего образования в Украине. 
Ключевые слова: гуманизация, тактические принципы, высшее образование. 
In article tactical principles of realization of strategic gumanization in formation of the maintenance of 

higher education in Ukraine are considered. 
Keywords: humanization, tactical principles, higher education. 
 

Актуальність дослідження. Проблема гуманізації навчально-виховного 
процесу у вищій школі є однієї з актуальних у педагогічній теорії та практиці діяльності 
вищих закладів освіти. Основною метою майбутніх перетворень у цьому напрямку є не 
тільки якість освіти, не лише знання, а й способи практичної діяльності, ціннісні 
орієнтації особистості, зміна стосунків в навчальних закладах на основі гуманної 
педагогічної етики. 

Метою даної статті є спроба окреслити основні принципи практичної реалізації 
стратегічного принципу гуманізації як факту реформування вищої освіти в Україні. В 
зв’язку з цим завданням публікації є загальна характеристика кожного із означених 
тактичних принципів.  

Немає мабуть дослідника вищої школи, який би не торкався проблеми 
гуманізації навчально-виховного процесу. Зокрема сутність особистості, істотні умови її 
формування і розвитку, характеристики основних проявів аналізували представники 
гуманістичного напряму в психології та педагогіці І. Вільш, С. Гончаренко, І. Кон, Д. 
Ліхачов, А. Маслоу, О. Пєхота, С. Подмазін, Л. Пуховська, С. Рубінштейн, П. Фрейре, 
Тейяр де Шарден та інші.  

Гуманізація вищої освіти – поняття багатовимірне. Воно охоплює зміст освіти, 
способи її здобування, безпосередні й концептуальні її системні завдання, кінцеву мету 
освіти, міру доступності, можливість особи у будь-який час розпочати певний освітній 
цикл і припинити його, а потім знову відновити його тоді, коли їй зручно і т. ін. 
Важливим моментом гуманізації вищої освіти має стати не тільки розвиток особистості, 
яка здобуває освіту, а й розвиток того соціального середовища, в якому вже почала 
застосовувати знання зазначена особистість, або у якому вона ще тільки почне 
працювати після здобуття освіти. 
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Існує велика кількість визначень, тлумачень цього стратегічного принципу. 
Однак, співпадаючи в головному, кожен з них пропонує різні шляхи його впровадження 
в практику освітніх закладів. Своє бачення цього процесу пропонуємо і ми в даній 
публікації. 

Гуманізація розглядається у вузькому і широкому значенні. У вузькому – це 
прояв нового педагогічного мислення, пов’язаного з поверненням освіті гуманістичного 
смислу (орієнтації на розвиток особистості) і боротьбі з перетворенням її в утилітарне 
навчання конкурентному аспекту професійних знань і умінь. У широкому – це складне 
системне (інтегративне) утворення, основним завданням якого є створення усіх умов 
для розкриття здібностей особистості, задоволення її потреб в інтелектуальному, 
духовному, моральному й фізичному розвитку. При такому визначенні гуманізація 
складається з наступних компонентів освіти: гуманітаризації; фундаменталізації; 
діяльнісного спрямування; національного характеру [3, с. 3]. 

Отже, під гуманізацією вищої освіти, ми розуміємо розкриття людиновимірного та 
орієнтованого на людину потенціалу викладачів та студентів, спрямованого на 
гуманізацію глобального соціального, соціально-політичного та соціально-культурного 
середовища. Тобто, всі ті гуманістичні можливості, які закладені у здібностях студентів і 
в самому процесі навчання, необхідно використовувати з метою розвитку творчих 
здібностей і навичок, які повинні бути застосовані у майбутній діяльності спеціалістів. А 
для цього необхідно реалізувати гуманістичні принципи у самому процесі вступу до 
вузу, доступу до освіти, у процесі навчання, відновленні навчання через певний термін 
тощо. 

Реалізація стратегічного принципу “гуманізації” здійснюється через низку 
тактичних. Провідним серед них є принцип спрямованості на всебічний розвиток 
особистості молодого спеціаліста. 

Навчальні заклади надають студентам можливості для всебічного розвитку їхніх 
здібностей, розвивають почуття соціальної відповідальності, виховують в них такі 
якості, які б допомогли їм стати гідними членами демократичного суспільства і сприяли 
таким змінам, котрі забезпечували б рівноправність та справедливість у соціумі. Таким 
чином, вища школа має спрямовувати своїх студентів на справжнє творче ставлення 
до соціальної дійсності, на творення гуманістичного соціального середовища, а не 
тільки на споживання вже створених елементів гуманізму в уже існуючих суспільних 
відносинах. 

Особливо важливим для гуманізації постає принцип національної спрямованості, 
тобто впровадження української культури, в тому числі – мови, літератури, історії у 
навчально-виховний процес, у діяльність громадських організацій вузу, у 
позааудиторну, клубну роботу. Багато заходів, які спрямовані на пропаганду 
української самодіяльності та творчого доробку студентів і молодих викладачів, 
допомагають їм усвідомити всю гуманну, миролюбну сутність української нації, шляхи її 
співдружності з іншими націями. 

Не менш важливим тактичним принципом гуманізації вищої освіти є доступність 
для всіх, у кого є для цього необхідні здібності, мотивації і відповідна підготовка. Право 
на рівний доступ до вищої освіти проголошено найважливішими міжнародними 
документами: “Загальною декларацією прав людини”, “Конвенцією про боротьбу з 
дискримінацією в галузі освіти”, “Міжнародним пактом про економічні, соціальні і 
культурні права людини”. Розуміння принципу доступності має бути поширене і на 
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професорсько-викладацький склад. Доступність вищої освіти визначає політику 
держави в галузі вищої освіти в тій чи іншій країні. 

Розглядаючи гуманізацію вищої освіти в контексті принципу доступності не 
можна обійти питання підприємницької діяльності і сучасних університетів. В галузі 
вищої освіти в наданні освітніх послуг конкурують: мережа вищих навчальних закладів 
І-ІІІ рівнів акредитації, яких налічується понад 600, вдвічі менше закладів ІІІ-IV рівнів. 
Новацією є пропозиції в бізнес освіті, тренінгових та консультативних послуг [6, с. 8]. 

На перший погляд конкуренція, пов’язана з підприємництвом, ніби не 
узгоджується з духом гуманістичних ідей. Однак, гуманізм розглядають як створення 
умов для найповнішого прояву й реалізації людських якостей у сучасному суспільстві, 
то розумна, обмежена певними цивілізованими рамками конкуренція індивідів та їх 
груп лише стимулює більш повний прояв ініціативи та індивідуальних здібностей 
людей. Зрозуміло, що конкуренція у суспільстві повинна врівноважуватися 
солідарністю і що у сучасному нестабільному соціумі солідарність має переважати 
конкуренцію. Тому, створення і функціонування комерційних вищих навчальних 
закладів дає можливість отримати вищу освіту і тій частині молоді, яка в силу тих чи 
інших обставин не змогла вступити до державних вузів, але має бажання здобувати 
професійні знання вищого рівня. Хоча за навчання у вітчизняних вузах оплачують, як 
правило, батьки, а в західних – переважно самі студенти. 

В умовах підприємницької діяльності західних університетів студенти дістають 
можливість заробити науково-дослідницькою та підприємницькою роботою певні 
кошти, котрі зрештою спрямовуються на оплату навчання. Отже, і у вітчизняному, і 
зарубіжному варіанті гуманізм даної ситуації полягає у значному розширенні доступу 
до вищої освіти. 

Іншим важливим принципом є гнучкість. Вища освіта повинна пропонувати 
різноманітні форми навчання, щоб задовольнити освітні потреби на всіх етапах 
життєвого шляху людини. Вища освіта має грунтуватися на врахуванні особливостей 
конкретних студентів та учнів і їх соціально-культурного середовища, і забезпечувати 
умови для навчання: підготовка протягом неповного навчального дня, у зручний для 
студентів час, організація дистанційного навчання, учбових модулів, котрі базуються на 
системі залікових балів, віртуальних університетів тощо.  

Міжнародне співтовариство в особі найвпливовіших міжнародних організацій – 
ООН, ЮНЕСКО та деяких інших – дійшло важливого висновку, що освіта в сучасному 
швидкоплинному світі має бути безперервною освітою, або освітою, яку індивіди 
неодноразово поновлюють протягом усього життя, оскільки безперевне поповнення 
знань є одним з найважливіших прав людини. 

Гуманізація вищої освіти реалізується і через традиційний для педагогіки 
принцип зв’язку навчально-виховного процесу з життям. Однак в нових реаліях суть 
цього принципу полягає у вихованні у студентів системи життєвих орієнтирів, 
заснованої з одного боку на гуманістичних цінностях, а з іншого на адекватному 
сприйнятті змін в суспільстві. При такому підході кожна форма навчання має 
будуватися таким чином, щоб готувати людину до кращого життя разом з іншими, 
навчати студента мистецтву жити, створювати можливості самореалізації, виявляти 
активність для створення робочого місця для себе і для оточуючих, а не очікувати, 
доки йому нададуть робоче місце, яке, мовляв, належить йому по праву. 

Принцип прогностичності вищої освіти проявляється в тому, що інтелектуальні 
ресурси вищої школи орієнтуються на прогнозування наслідків таких ситуацій, за яких 
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можуть бути обмежені істина та справедливість, і на запобігання таких ситуацій; крім 
того, вища школа повинна вивчати тенденції можливого майбутнього розвитку і 
сприяти вибору оптимального напрямку суспільного розвитку. 

У період кризи цінностей актуальним стає принцип моральності. Гуманістична 
функція вищої освіти покликана актуалізувати і спрямовувати моральні норми на 
підтримання прав людини, прав дитини, на охорону навколишнього середовища; вища 
школа покликана стежити за тим, щоб загальні інтереси людей не приносилися в 
жертву егоїстичним інтересам окремих індивідів, котрі посідають верхні щаблі 
соціальної ієрархії. 

В контексті реалізації принципу толерантності завданням вищої школи є 
культивування у людей вміння поважати і враховувати інтереси інших, що поступово 
втілюватиме культуру мирного співіснування або культуру досягнення і підтримання 
миру. Вища школа повинна проводити дослідження по виявленню чинників, що 
приводять до виникнення конфліктів та воєн, проявів насильства та ненависті. 

Принцип солідарності у вищий освіті має проявлятися у посиленні солідарних 
зусиль вищих навчальних закладів між собою та з іншими інститутами суспільства. 

Важливим тактичним принципом гуманізації вищої освіти є також різноманітність 
форм вищої освіти. Він забезпечує здобуття наукових ступенів, короткострокові курси, 
навчання протягом неповного дня, гнучкий розклад занять, модульні курси, 
дистанційне навчання з відповідною підтримкою тощо. Зокрема дистанційне навчання 
(ДН) дозволяє опановувати знання в зручний для студента час та віддаленому від 
викладача місці. Це навчання надає можливість отримати освіту широкому колу 
людей, які не мають можливості навчатися очно [1, с. 201]. Все це передбачає 
розширення доступу до освіти для різних прошарків населення з перспективою 
періодичного продовження освіти протягом всього життя. 

Принцип формування творчого потенціалу спеціаліста з вищою освітою вимагає 
від викладачів творчість. Вищі навчальні заклади повинні забезпечувати таку освіту 
своїм студентам, яка виховує їх добре інформованими і глибоко мотивованими 
громадянами, котрі здатні до критичного мислення, аналізу суспільних проблем, 
пошуку засобів розв’язування цих проблем і до реалізації результатів цього пошуку у 
практичній діяльності. Для цього недостатньо завчити певні знання, необхідне 
розуміння сутності суспільних процесів, а також творче засвоєння і вироблення 
навичок практичної роботи. Для цього викладачі вищих навчальних закладів через 
творче ставлення до своєї праці повинні прищеплювати студентам не лише знання, а 
й вміння вчитися, брати на себе ініціативу, а й розкривати сутність творчого потенціалу 
майбутніх професій. 

Принцип професійної компетентності викладачів вищої школи передбачає, що 
вони повинні невпинно підвищувати кваліфікацію, рівень власних наукових досліджень 
і викладання. А їхній досвід, який вони набувають поза межами вищого закладу, слід 
розглядати як відповідну кваліфікацію співробітників вищих навчальних закладів. Крім 
того, педагогічні вузи повинні стимулювати постійне внесення новаторських елементів 
в навчальні програми, використання різних методів, стилів та технологій навчання.  

Принцип вчебічності, об’єктивності оцінки якості вищої освіти. Відомо, що 
поліпшення якості освіти можливе лише за умови постійного удосконалення критеріїв її 
оцінки. Вона повинна бути багатогранною, охоплювати всі її функції та види діяльності: 
учбові та академічні програми, наукові дослідження, укомплектованість кадрами, 
глибину знань студентів, придатність приміщення, обладнання і т. ін. Велике значення 
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для підвищення якості освіти має і внутрішня самооцінка. Зацікавлені сторони повинні 
бути обов’язковими учасниками процесу інституціональної оцінки. Крім того, ця оцінка 
не може бути повною без врахування міжнародного виміру; обмін знаннями, створення 
інтерактивних мереж, мобільність викладачів та студентів, міжнародні навчально-
дослідницькі проекти поряд з врахуванням національних культурних цінностей і умов. 

В зв’язку з цим актуальним напрямком своєї роботи Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту визначило для себе розробку нової системи суспільно-державного 
контролю та оцінки діяльності вищих навчальних закладів, а також критеріїв їх 
оцінювання для визначення рейтингів, які застосовуватимуться для публічного 
моніторингу [5, с. 125]. 

Принцип безперервності освіти передбачає можливість та необхідність для 
людей будь-якого віку поновлювати та поповнювати набуті раніше знання, розвивати 
нові виробничі та науково-експериментальні навички, підвищувати власний загальний 
рівень культури. Така стратегія освіти протягом всього життя передбачає певні 
специфічні риси. По-перше, це – гнучкість та варіативність системи освіти, наявність 
різноманітних і одночасно взаємопов’язаних напрямків навчання, котрі відповідають 
інтересам і можливостям різних груп населення з врахуванням їх віку, статі, 
соціального становища тощо. По-друге, ця система передбачає універсалізацію 
системи загальної та вищої освіти з суворою наступністю та доступністю всіх її етапів – 
від дошкільної освіти до завершення навчання у вищій школі. По-третє, необхідно 
створити розвинуту багаторівневу систему професійної підготовки, яка поєднувала б як 
фундаментальну підготовку в стаціонарних навчальних закладах, так і різноманітні за 
формою та цільовою спрямованісттю курси для осіб, що працюють. По-четверте, 
передбачається задоволення непрофесійних потреб людей, оволодіння науково-
популярними знаннями. Знайомство з найкращими досягненнями класичного та 
сучасного світового мистецтва й літератури, вивчення систем оздоровлення, 
прилучення до занять фізкультурою та спортом тощо. По-п’яте, розвиток освіти для так 
званого третього віку, що дає можливість людям похилого віку якомога довше 
зберігати своє фізичне здоров’я та інтелектуальні потенції. 

Висновки. Під гуманізацією як стратегією реформування освіти слід розуміти 
принцип, за яким спрямовується широка підготовка спеціалістів не лише 
загальноосвітнього та загальнокультурного профілю, а й усіх профілів на високому 
щаблі сучасної культурної людини, яка володіє глибокою інформацією в історії, 
літературі, мистецтві. Частково це здійснюється за рахунок викладання цих дисциплін, 
частково – на засадах добровільних спецкурсів та факультативів, частково – завдяки 
роботі бібліотеки в масових заходах (конференціях, відзначенні ювілеїв, проведенні 
книжкових оглядів та виставок), частково – культурно-масовою роботою в вузівському 
клубі, у гуртожитках, на факультетах культури та усіх інших ініціативних формах. 

В свою чергу комплексна реалізація означених вище тактичних принципів 
забезпечить ефективне виконання стратегічного принципу гуманізації як фактору 
реформування нашої вищої школи до рівня найвищих світових освітніх стандартів. 
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье раскрыты основные функции педагогов по воспитанию гражданской культуры 
младших школьников во внеурочное время, указаны наиболее приемлемые педагогические подходы 
к формированию их личностных качеств и названы важные факторы социализации детей.  

 Ключевые слова: гражданская культура. внеурочная деятельность, педагогические 
подходы, факторы социализации.  

У статті розкриті основні функції педагога щодо виховання громадянської культури 
молодших школярів у позаурочний час, вказані найбільш прийнятні педагогічні підходи до 
формування їх особистісних якостей та названі важливі фактори соціалізації дітей.  

 Ключові слова: громадянська культура, позаурочна діяльність, педагогічні підходи, 
фактори соціалізації.  

In this article the main pedagogical functions towards training the civil culture of young schoolchildren in 
extraordinarily classes are discovered; the most acceptable pedagogical reproaches to forming their individual 
qualities are shown and the important factors of socialization the children are denominated.  

Key words: civil culture, extraordinarily activity, pedagogical reproaches, factors of socialization. 
 
Актуальність дослідження. В последние годы, в связи с демократическими 

трансформациями в нашем государстве, широко обсуждается роль формирования 
гражданской культуры личности. На современном этапе развития «гражданская 
культура» характеризуется как явление, где органически переплетаются политические 
и правовые, нравственные и эстетические, а также иные ценности, создающие 
единую базу для осознания человеком гражданских прав и обязанностей индивида и 
общества, личности и государства. Актуальность построения системы 
демократического гражданского воспитания в школе обусловлена такими условиями 
жизни Украины как низкий уровень принятия демократического порядка общества и 
доверия к нему, малая эффективность отношений между государством и обществом, 
государством и человеком. 

Построение подлинно демократического общества немыслимо без осознания 
ценностей гражданственности, толерантности и патриотизма. В этой связи, реалии 
жизни поставили перед школой важнейшую задачу – формирование у молодого 
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поколения на основе современных знаний и умений важнейших качеств, влияющих на 
ускорение его адаптации к изменяющимся социально-экономическим и политическим 
условиям жизни в стране, быстрое преодоление возникающих проблем, умение 
правильно представлять и защищать свои интересы и интересы других людей, 
грамотность выполнения своих социальных ролей и функций, успешное 
регулирование взаимоотношений с окружающим миром и т.п.  

Цель нашей статьи состоит в анализе важных аспектов воспитания гражданской 
культуры младших школьников во внеурочной деятельности для осознания 
работниками сферы просвещения необходимости квалифицированного подхода к 
заявленной проблеме. 

Задачи публикации: анализ основных функций педагогов по воспитанию 
гражданской культуры младших школьников во внеурочное время; освещение 
наиболее приемлемых педагогических подходов к формированию их личностных 
качеств; раскрытие сущности основных факторов социализации детей.  

Проблема гражданского воспитания, как одна из главных задач государства и 
общества в целом, была объектом исследований педагогов, начиная с античного 
времени. Она актуальна и поныне, однако содержание, которое вкладывали в понятие 
«воспитание гражданина» ранее и на современном этапе развития толкуется не 
идентично. 

Воспитать – это значит: создавать систему взаимоотношений между людьми, 
которые порождают определенные отношения данной личности к другим людям, 
труду, обществу, миру, самому себе; поддерживать сознательное развитие личности 
(ученик не как объект, а как субъект воспитания) и собственной деятельности; 
развивать все структуры «САМО…», т.е. воспитывать с учетом базовых потребностей 
личности (А. Маслоу) таких как: потребности в смысле существования (собственная 
жизнь как задача); потребности в другом человеке; потребности в самоутверждении 
(самореализация, самоактуализация) и т.п. Иными словами сущностью воспитания 
становится формирование творческого, свободного человека, его саморазвитие, 
самостановление. В процессе его обеспечения человек рассматривается как глубоко 
духовный, культурно-исторический субъект, воспринимающий историю как свое 
прошлое и чувствующий ответственность перед будущим [1, с. 43]. 

Демократическое общество диктует социальный заказ воспитательной 
составной системы образования, в котором предполагается наличие определенных 
условий для создания продукта требуемого количества и качества. На осуществление 
этой задачи направлен воспитательный процесс, в основе которого – деятельность 
педагогов, связанная с планированием результата и способов его достижения, 
моделированием этих способов, управлением деятельностью и поведением людей.  

Поскольку наша статья посвящена проблеме формирования гражданской 
культуры младших школьников, которое осуществляется во внеурочное время, 
необходимо обосновать понятие «внеурочный учебно-воспитательный процесс». В 
«Современном словаре по педагогике» дается следующее определение: 
«Внеклассная (внеурочная) работа – это организованные и целенаправленные 
занятия учащихся, проводимые школой во внеучебное время для расширения и 
углубления знаний, умений и навыков самостоятельности, индивидуальных 
способностей учащихся, а также удовлетворения их интересов…» [3, с. 50]. 
Дальнейший анализ содержания понятия «внеурочная работа» (наша терминология – 
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внеурочный учебно-воспитательный процесс) доказывает, что деятельность учащихся 
и педагогов во внеурочное время рассматривается как составная часть учебно-
воспитательного процесса школы. Выше сказанное даёт возможность считать 
внеурочный учебно-воспитательный процесс составной частью целостного учебно-
воспитательного процесса общеобразовательного учебно-воспитательного 
учреждения. 

Таким образом, с нашей точки зрения внеурочный учебно-воспитательный 
процесс – это часть целостного учебно-воспитательного процесса начальной школы, 
это двусторонний процесс, который предусматривает органическое взаимодействие 
саморазвития, самовоспитание школьников и учебно-воспитательную работу 
педагогов. Приоритетной задачей внеурочного воспитательного процесса является 
социализация школьников (подразумевается приобретение подрастающей личностью 
социальных качеств, сознательное усвоение культуры данного общества) 
удовлетворение их индивидуальных потребностей и интересов, гармоническое 
развитие детской личности.  

Педагогически выверенная организация деятельности школьника обеспечивает 
активность во всех ее направлениях. Ставить подрастающего человека в условия, где 
бы он мог активно действовать, вооружать его такими способами деятельности, 
которые дают возможность активного приложения сил, изучать его личностное 
своеобразие, всемерно раскрывать его потенциальные возможности – таковы 
функции воспитателя, разумно направляющего процесс развития ученика.  

В учебном пособии для студентов педагогических вузов и педагогических 
колледжей «Педагогика» под редакцией И. Пидкасистого дано определение понятию 
«деятельность» как активной форме отношения субъекта к объекту и указано, что в 
познавательной деятельности постигается, открывается, изучается истина; в трудовой 
– созидаются, сохраняются, совершенствуются материальные ценности; в 
художественной – воспринимается, интерпретируется, воссоздается, транслируется 
художественный образ; в физкультурной – укрепляется, совершенствуется 
человеческое тело; в общественной – декларируется, распространяются социально-
ценностные идеи» [2]. В соответствии с этим в самом процессе взаимодействия 
субъекта с действительностью определенным образом выделяется мотивированная 
деятельность.  

Включение человека в различные виды деятельности является необходимым 
условием полноценного и многообразного развития личности [4]. 

В результате организации разнообразной внеурочной деятельности 
развивается познавательная активность и самостоятельность учащихся, они 
обучаются процедурам дискуссии, процессу представления точек зрения, 
аргументации, взаимодействию участников на межличностном уровне, а также несут в 
себе большой эмоциональный заряд.  

Анализируя заявленную проблему считаем необходимым рассмотреть 
следующие функции педагога: общеобразовательную, воспитательную и 
развивающую. Общеобразовательная функция состоит в том, чтобы сформировать у 
детей знания об основах гражданской культуры, раскрыть общечеловеческие и 
общегражданские ценностные ориентации общества, вооружить умениями 
культурного ведения дискуссии, четкого и ясного изложения мысли. Воспитательная 
функция проявляется по мере включения учащихся в посильную и доступную им 
общественную деятельность в классе и школе. Развивающая функция формирования 
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гражданской культуры младших школьников обеспечивает осознание отдельных 
(доступных для понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и 
личностное развитие, формирование предпосылок научного мировоззрения. При этом 
обеспечивается формирование общеучебных умений – анализировать, логически 
мыслить, обобщать. 

В наше время особенно активно педагогами обеспечивается такие подходы в 
воспитании младших школьников как личностно-ориентированный, личностно-
ценностный, коммуникативно-деятельный. Сердцевиной первого из них является 
свобода ребёнка. Получив хорошие результаты и приобретя многочисленных 
сторонников, теория свободного воспитания, выдвинутая Ж.Ж. Руссо, вылилась в 
мощное течение гуманистической педагогики, которая не оставляет попыток 
переустройства мира путем гуманного воспитания. Ребенка не принуждают 
выполнять те или иные задачи, а различными способами создают такие условия, 
чтобы он сам пришел к пониманию конкретного требования, признал его, захотел 
выполнить и выполнил. Более того, для эффективного воспитательного влияния 
педагог должен сделать ребенка своим соратником, единомышленником, активно 
помогающим в создании самого себя. Личностно-ценностный подход заключается в 
восприятии ребёнка как наивысшей ценности, ориентации на его индивидуальную 
неповторимость. Используемый нами в практической деятельности коммуникативно-
деятельный подход предусматривает активное взаимодействие с окружающей 
действительностью, в ходе которого ученик выступает как субъект, целенаправленно 
воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности. 
Актуализация деятельного подхода обусловлена существенным повышением 
общекультурного и личностного развития учащихся. Его использование позволяет 
выделить основные результаты в формировании гражданской культуры младших 
школьников, выраженные в целях и способах действий.  

Не менее важное значение в этом процессе имеет влияние факторов 
социализации, таких как: мегафакторы (космос, планета, мир); макрофакторы (страна, 
этнос, общество, государство); мезофакторы (регион, село, город, поселок); 
микрофакторы (семья, сверстники, школа, воспитательные учреждения, различные 
общественные, государственные, религиозные организации). Так как субъектами 
формирования гражданской культуры младших школьников являются родители, 
учителя, социум, то важно проанализировать особенности их взаимодействия в этом 
процессе.  

Сущность субъект-субъектного взаимодействия в процессе формирования 
основ гражданской культуры младших школьников во внеурочной деятельности 
состоит в том, у ребенка появляется возможность задавать вопросы, сомневаться, 
иметь свой взгляд, предлагать собственный способ решения проблем. При этом 
взрослым необходимо уметь слушать его и позволять формулировать свои мысли, 
выражать свою точку зрения. Умение понимать и принимать ребенка таким, каким он 
есть, присуще учителям и родителям, которые владеют такими качествами, как 
способность воспринимать и адекватно объяснять поведение ученика, замечать 
изменения в его чувствах и действиях, находить этому причину, делать правильные 
выводы, осознанно и правильно реагировать на поведение детей, использовать 
разные механизмы межличностного познания.  

Процесс социального научения идет по двум направлениям. Первое – это 
приобретение социального опыта, который идет в непрерывном взаимодействия 
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ребенка с родителями, а с другой стороны – социализация осуществляется за счет 
наблюдения особенностей социального взаимодействии других членов семьи между 
собой [4, с. 570-571]. 

Выводы. В процессе анализа и освещения проблемы воспитания гражданской 
культуры младших школьников во внеурочной деятельности мы пришли к выводам: 
существует прямая зависимость свободного развития личности от социальных, 
экономических и политических условий, которые в основном обеспечиваются 
государством. Эти условия определяют цели и задачи деятельности педагогов в 
сфере образования, влияющие на гражданское воспитание школьников. Основными 
функциями педагогов в сфере этой деятельности есть общеобразовательная, 
воспитательная и развивающая функции. Наиболее приемлемыми педагогическими 
подходами к формированию личностных качеств детей считаем личностно-
ориентированный, личностно-ценностный и коммуникативно-деятельный подходы. 
Среди важных факторов социализации детей выделяем мегафакторы, 
макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы, представленные нами в тексте статьи.  

На сегодня перед педагогикой стоит задача воспитания гражданина – человека 
с пониманием своих прав и обязанностей, который уважает и придерживается норм и 
правил данного сообщества, его традиций.  
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

У статті висвітлюється проблема формування дослідницьких умінь студентів – майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів; характеризуються погляди науковців на класифікацію 
та сутність дослідницьких умінь; аналізуються результати проведеного педагогічного 
експерименту. 

Ключові слова: дослідницькі вміння; дослідницька діяльність; формування дослідницьких 
умінь у майбутніх вихователів ДНЗ. 

В статье освещена проблема формирования исследовательских умений студентов – 
будущих воспитателей дошкольных учебных заведений; характеризуются взгляды ученых на 
классификацию и сущность исследовательских умений; анализируются результаты 
педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: исследовательские умения; исследовательская деятельность; 
формирование исследовательских умений у будущих воспитателей ДНЗ. 
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In the article the problem of formation of the research skills of students - future teachers of preschool 
education, are characterized by the views of scholars on the classification and nature of research skills, analyze 
the results of pedagogical experiment. 

Keywords: research skills, research activities, the formation of research skills among future educators 
DNG. 

 
Актуальність дослідження. У сучасних соціально-економічних умовах 

становлення Української держави особливого значення набуває проблема 
професійної підготовки майбутніх педагогів, особлива увага приділяється 
реформуванню освіти. Глибоке розуміння сутності педагогічних явищ і процесів, 
творчий погляд і розв’язання педагогічних завдань неможливі без оволодіння 
майбутніми педагогами вміннями й навичками дослідницької діяльності. Одним із 
важливих завдань підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів є 
формування творчої особистості, здатної досліджувати, застосовувати новітні 
досягнення науково-технічного прогресу, змінювати традиційні підходи до процесу 
навчання на більш ефективні; розвиток здібностей до самовдосконалення та 
саморегуляції засвоєння нових знань і підвищення ефективності навчання.  

Необхідність забезпечення високого рівня наукової підготовки є характерною 
ознакою сьогодення в усіх сферах педагогічної діяльності. Для забезпечення 
безперешкодного виходу майбутніх вихователів ДНЗ на ринок праці необхідно 
постійно підвищувати його конкурентоспроможність. На нашу думку, це можна досягти 
шляхом розвитку інтелектуальних здібностей студентів, спрямування їхніх зусиль на 
інноваційне перетворення та гуманізацію навчально-виховного процесу. 

Науковим основам підготовки педагога і формуванню його особистості 
присвячено дослідження Ю.Бабанського (дидактична підготовка), С. Єлканова 
(професійне самовиховання), Н. Кузьміної, О.Мороза, Л. Спіріна (професійна 
діяльність), Н. Амеліної, А. Момота, Н.Яковлевої (науково-дослідницька та навчально-
дослідницька діяльність). Проблемі формування активної пізнавальної діяльності, що є 
основою розвитку й вдосконалення різноманітних аспектів дослідницьких умінь 
студентів, приділяють увагу в своїх працях такі автори, як: В. Астахова, І. Бендера, А. 
Дьомін, П. Лузан, Н. Ничкало, П. Олійник, О.Пєхота, В. Рябець, С. Сисоєва, М. 
Солдатенко та ін. 

Проблема пізнавальної діяльності та професійної підготовки педагога до 
дослідницької діяльності розглядалася в працях О. Абдулліної, В. Бондаря, 
Л. Виготського, П. Гальперіна, І. Зязюна, А. Ліненко, С. Мартиненко, Л. Пуховської, 
О. Савченко, С. Сисиєвої, Г. Тарасенко, Л. Хомич, Л. Хоружої, П. Щербаня, 
І. Шапошнікової та ін.; підготовка до дослідницької діяльності вихователів ДНЗ 
порушується у дослідженнях Л. Артемової, А. Богуш, І. Беха, В. Білоусової, О. Гриви, 
О. Запорожця, Б. Кобзаря, І. Кона, О. Кононко, Г. Майбороди, В. Мухіної, 
В. Оржеховської, С. Рубінштейна, М. Стельмаховича, О. Сухомлинської, 
О. Ярмоленко. Над розробленням ефективних методів і форм підвищення 
пізнавальної творчої активності студентів працюють учені-педагоги Г. Артемчук, 
А. Вербицький, С. Заскалєта, М. Князян, В. Ковальчук, Є. Спіцин та інші дослідники.  

Ми вважаємо, що цьому питанню в дошкільній освіті приділяється недостатньо 
уваги, а наукова підготовка вихователя є необхідною як в дослідницькій діяльності, так і 
в практичній роботі. Вона потребує вмінь визначати мету і конкретні завдання 
навчально-виховної діяльності для подальшого особистісно-професійного зростання 
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компетентного педагога-дослідника, самостійно здобувати знання, що відповідають 
ринку праці. 

Як засвідчив проведений аналіз, питання формування дослідницьких умінь у 
студентів – майбутніх вихователів ДНЗ – у вітчизняній науці не знайшло належного 
науково-теоретичного та практичного визначення, відповідного методичного 
забезпечення. Це зумовлено недостатньою обґрунтованістю концептуальних завдань 
здійснення формування дослідницьких умінь студентів, недостатністю вивчення 
перспективного педагогічного досвіду. 

З огляду на зазначене, метою статті є висвітлення проблеми формування 
дослідницьких умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

Для формування дослідницьких умінь у майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів вважаємо за необхідне розкрити сутність і зміст базових понять 
«вміння», «дослідницькі вміння», «формування дослідницьких вмінь». Як зазначено в 
психологічному словнику, «вміння – це використання суб'єктом наявних знань і навичок 
для вибору та здійснення прийомів дії відповідно до поставленої мети. Сутністю умінь 
як психічного новоутворення є готовність до продуктивного виконання значною мірою 
нових завдань» [ 7, с. 196].  

Поняття «дослідницькі вміння» тлумачиться нами, з одного боку, як властивість 
особистості, яка характеризує його здатність до пошуково-перетворюючої діяльності в 
освітньому процесі, а з іншого, як його здатність здобувати нові знання, уміння і 
навички, які сприяють його професійному розвитку і саморозвитку. 

Серед провідних мотивів, які відображають спрямованість педагога на 
дослідницьку діяльність, ми виділяємо допитливість та інтерес до вирішення 
педагогічної проблеми. Серед особистісних якостей, які сприяють його успішній 
дослідницькій діяльності, працелюбність, готовність до інтелектуального ризику, 
цілеспрямованість і наполегливість. 

Формування дослідницьких умінь майбутнього вихователя ДНЗ є соціально-
значущими орієнтирами його діяльності, вони є властивістю особистості й умовою 
набуття нових знань, формування умінь і навичок. Професійна компетентність 
вихователя ДНЗ полягає саме в сформованих дослідницьких уміннях, а саме: вільно 
орієнтуватися у стрімкому потоці наукової інформації, володіти комп'ютерною технікою 
і інформаційними технологіями для навчально-виховного процесу, які б стали 
досконалою потребою для створення необхідного освітнього простору кожному 
вихованцю, щоб розкрити його особистісний потенціал шляхом індивідуальної та 
навчально-пізнавальної творчої діяльності під час занять. Вихователь є педагогом-
дослідником, особистим прикладом для майбутнього покоління. Завдяки спілкуванню з 
дітьми дошкільного віку він виховує їх не тільки словом, а й всіма якостями своєї 
особистості. Внесення елементу дослідницької діяльності в навчальні заняття сприяє 
вихованню активності, ініціативності, допитливості, розвиває мислення, заохочує 
потребу в самостійних наукових пошуках. Для того, щоб глибоко самопізнати власні 
потенції, особистісні якості людина повинна включатися в ситуації, які вимагають 
серйозні зусилля, подолати саму себе, надати своєму життю певного смислу. Таким 
чином, ціннісна орієнтація є засобом залучення майбутнього вихователя дошкільних 
навчальних закладів до загального, пов’язаним з формуванням дослідницьких умінь, 
його прихильностей до певних ідеалів, професійної мотивації, озброєння певними 
знаннями, уміннями, навичками організації дослідницького пошуку. Педагог, який 
формує особистість, має пам’ятати, що вона в процесі виховання має стати людиною-
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творцем свого буття, адже саме вони є джерелом і запорукою життєтворчої діяльності 
особистості. 

В. Базелюк, характеризуючи дослідницькі вміння, визначав їх як «здатність 
усвідомлено здійснювати дії з пошуку, відбору, переробки, аналізу, створення, 
проектування й підготовки результатів пізнавальної діяльності, спрямованої на 
виявлення (створення, відкриття) об'єктивних закономірностей управління 
функціонуванням і розвитком загальноосвітнього навчального закладу» [2, с. 6]. Для 
підвищення якості освіти є можливим упровадження прогресивних освітніх технологій 
та вивчення рівня функціонування й розвитку педагогічних систем на основі 
об’єктивної, достовірної, науково-обґрунтованої інформації, тому оволодіння 
технологіями пошуково-творчої роботи, формування у майбутніх вихователів ДНЗ 
дослідницьких умінь стало потребою і вимогою компетентного фахівця. 

Класифікацію дослідницьких умінь майбутніх вихователів ДНЗ подаємо на 
рисунку 1.  

Дослідницькі вміння 

Рефлексивні  Пошукові Комунікативні  Презентаційні  
- осмислення 
завдань, для 
розв’язання яких 
бракує знань; 
- уміння 
відповідати на 
запитання: «Чому 
треба навчитися для 
розв’язання 
поставленої 
проблеми?» 
 
 

- вміння самостійно 
генерувати ідеї (знаходити 
відповідний спосіб дій, 
залучати знання з різних 
галузей знань); 
- самостійний пошук 
інформації, якої не вистачає в 
інформаційному полі і 
формулювання запитання до 
експерта для отримання 
необхідної інформації;  
- вміння знаходити 
декілька варіантів 
розв’язання проблеми;  
- висунення власної 
гіпотези;  
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків  

- вміння вступати 
в діалог із метою 
отримання необхідної 
інформації; 
- ведення дискусії: 
доступне 
формулювання власної 
думки, аргументоване її 
доведення; 
- відстоювання 
власної точки зору; 
- вміння 
домовлятися та 
знаходити компроміс; 
- бесіда, 
інтерв’ювання, усне 
опитування; 
керування тембром та 
інтонацією голосу 

- навички 
монологічного 
мовлення; 
- артистичні вміння; 
- психологічна 
витримка під час 
публічного виступу; 
- застосування 
різних засобів 
наочності (в т.ч. ІКТ); 
- готовність 
відповідати на 
незаплановані та 
несподівані 
запитання 
 

Рис.1. Характеристика дослідницьких умінь майбутніх вихователів ДНЗ 
 
Як бачимо з рисунку,для формування дослідницьких умінь у майбутніх 

вихователів ДНЗ необхідно розвивати здатність самостійно генерувати ідеї (визначати 
нову інформацію; залучати знання з різних галузей знань); самостійний пошук 
інформації; вміння знаходити декілька варіантів розв’язання проблеми; вступати у 
діалог із метою отримання необхідної інформації; артистичні вміння; психологічна 
витримка під час публічного виступу; застосування різних засобів наочності (в т.ч. ІКТ); 
готовність відповідати на незаплановані та несподівані запитання тощо. 

В. Литовченко конкретизувала також дослідницькі вміння, які, на її думку, є 
«сукупністю систематизованих знань, умінь і навичок особистості, поглядів і 
переконань, які визначають готовність студента до творчого пошукового вирішення 
пізнавальних задач» [4, с. 197]. Вона поділяє дослідницькі вміння на такі групи: – 
операційні дослідницькі вміння, до яких відносять розумові прийоми і операції, що 
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використовуються в дослідницькій діяльності: порівняння, аналіз і синтез, 
абстрагування і узагальнення, висунення гіпотези, співставлення; – організаційні 
дослідницькі вміння, які включають застосування прийомів організації в науково-
дослідній діяльності, планування дослідної роботи, проведення самоаналізу, регуляцію 
власних дій у процесі дослідницької діяльності; – практичні дослідницькі вміння, які 
охоплюють опрацювання літературних джерел, проведення експериментальних 
досліджень, спостереження фактів, подій та оброблення даних спостережень, 
упровадження результатів у практичну діяльність; – комунікативні дослідницькі вміння, 
що передбачають застосування прийомів співробітництва в процесі дослідницької 
діяльності, для здійснення взаємодопомоги, взаємоконтролю. 

Як зазначає С. Мартиненко, «сучасне розуміння сутності педагогічних явищ і 
процесів, творчий підхід до розв’язання неординарних педагогічних завдань неможливі 
без свідомого оволодіння методами наукового пізнання, опанування методологією і 
логікою дослідного пошуку, вміння прогнозувати його наслідки, тому одним із важливих 
завдань підготовки педагогічних кадрів є виховання творчої особистості, здатної вести 
теоретичні та експериментальні дослідження, яка вміє використовувати досягнення 
науково-технічного прогресу» [5, с. 6]. 

Погоджуємося з думкою А. Карлащук, яка справедливо зауважує, що 
«формування в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів дослідницьких 
умінь до самостійної навчально-дослідницької діяльності стає необхідним для 
вирішення сучасних суперечностей між вимогами навчально-дослідницької діяльності і 
наявним рівнем готовності студентів до самостійної дослідницької діяльності; між 
потенційними можливостями творчої підготовки фахівців у вищих педагогічних 
закладах та їх недостатньою реалізацією; між необхідністю підвищення рівня 
готовності до навчально-дослідницької діяльності майбутніх вихователів і відсутністю 
науково обґрунтованої системи їх підготовки; між швидкими темпами накопичення 
науково-педагогічних знань й обмеженими можливостями їх засвоєння майбутнім 
педагогам; між вимогами до педагогів щодо дослідницької діяльності і внутрішніми 
мотивами особистості студентів, їх потребами та особливостями» [3, с. 19]. 

Таким чином, спираючись на огляд наукової літератури, аналіз сучасної освітньої 
практики з підвищення компетентності вихователів ДНЗ та існуючих тенденцій її 
розвитку ми можемо стверджувати про наявність об’єктивного протиріччя між 
необхідністю формування дослідницьких умінь майбутніх педагогів обов’язкової 
складової їх функціональної компетентності – дослідницької та відсутністю дієвої 
системи підготовки до її здійснення у вищих навчальних закладах педагогічної освіти. 
Оволодіння системою дослідницьких умінь створює основу для діяльності вихователя і 
сприяє особливим умінням, які дозволяють їх носієві систематизувати, аналізувати, 
проектувати та самостійно шукати істину. Для проведення кваліфікованих досліджень 
потрібні спеціалісти з відповідною підготовкою, тому поліпшення підготовки майбутніх 
вихователів до педагогічної дослідницької роботи передбачає навчання студентів 
педагогічних навчальних закладів формуванню дослідницьких умінь щодо проблем 
навчання і виховання дітей. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що на сучасному етапі існують чинники, що 
сприяють формуванню дослідницької діяльності студентів, а саме: особистісно 
орієнтований підхід до навчання; орієнтація на продуктивне досягнення результату; 
проблемне навчання як інструмент розвитку досвіду творчої діяльності; знання 
експериментальних методів; логіки і структури вивчення індивідуальних особливостей 
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дітей; педагогічного досвіду; основних принципів педагогічного дослідження; основ 
систематичного оброблення отриманих результатів і формування висновків; 
оптимальне поєднання логічних та евристичних методів вирішення завдань; креативна 
організація навчального процесу, максимальне насичення його творчими ситуаціями; 
створення ситуації спільної пошукової діяльності; деталізація навчального процесу; 
створення психологічної атмосфери, оптимальних умов для творчої діяльності. 

Дослідницькі вміння вихователів ДНЗ реалізуються в практичній діяльності, тому 
що практичні вміння педагога є формою функціонування його теоретичних знань, а 
творчий процес сприяє внутрішньому руху і саморуху суб’єктів творчої взаємодії і 
розвитку якостей особистості, що забезпечують успіх у творчій діяльності; вони є 
складовою частиною готовності вихователя педагогічної дослідницької діяльності. За 
таких умов формування дослідницьких умінь майбутнього вихователя ДНЗ, ми 
розглядаємо як процес створення сприятливих умов для професійної підготовки 
фахівця, забезпечує розвиток особистісних якостей та професійних умінь, які сприяють 
педагогічній пошуково-перетворюючій діяльності, результатом якої є подальший 
професійний розвиток та саморозвиток педагога як дослідника.  

Формуванню дослідницьких умінь у студентів ВНЗ сприяє забезпечення 
дотримань певних принципів організації навчального процесу; усвідомлення 
професійної та особистісної значущості оволодіння дослідницькими вміннями; 
розвиток пізнавальної потреби і пізнавального інтересу; прищеплювання інтересу до 
досліджуваного об'єкта; обґрунтування власних думок і бачення досліджуваної 
проблеми; систематичне здійснення принципу індивідуалізації в навчанні; 
застосування технічних і наочних засобів навчання; впровадження в практику роботи й 
систематичне використання комп'ютерних технологій; розроблення творчих завдань; 
включення їх у дослідницьку діяльність та самостійний пошук джерел інформації; 
поєднання дидактично й методично обґрунтованих методів, що сприяють розвитку 
пізнавальної діяльності й творчих здібностей студентів; накопичення досвіду вивчення 
та аналізу наукової, методичної, нормативної літератури; проведення 
експериментальної роботи під час підготовки рефератів, курсових і дипломних 
проектів; виконання самостійних робіт з елементами творчого пошуку; дослідження, 
пов'язані з навчальною та виробничою практикою: виконання індивідуальних завдань, 
вивчення досвіду роботи працівників; написання індивідульно-дослідницької роботи. 

Вивчення стану сформованості дослідницьких умінь студентів ОКР «бакалавр» 
спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка підтвердило актуальність і доцільність обраної проблеми 
дослідження. Аналіз результатів анкетування респондентів засвідчив, що значна їх 
кількість (114 осіб) зацікавлені у формуванні дослідницьких умінь, їм подобаються 
заняття пошукового характеру (83,4 %); студентів захоплюють дослідницькі завдання 
(84,1%), завдання на пояснення й доказ досліджуваних явищ (86,3%); метою навчання 
у ВНЗ вони вважають не репродуктивне засвоєння знань, а розвиток творчих 
здібностей (94,1%).  

Окрім того, у результаті дослідження нами виявлено зростання зацікавленості 
студентів дослідницькою роботою. Результати анкетування щодо визначення 
зацікавленості дослідницькою роботою подаємо в таблиці 1. Як бачимо з таблиці 1, 
зацікавленість студентів – майбутніх вихователів ДНЗ із кожним курсом зростає, і вже 
на четвертому курсі після проходження навчальної та виробничої практики, підготовки 
та захисту бакалаврських робіт становить більше 67,2 % опитаних. 
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Таблиця 1. Зацікавленість студентів ОКР «бакалавр» дослідницькою роботою 

 
Анкетне опитування студентів засвідчило, що значна кількість студентів (76% з 

114 респондентів) недостатньо обізнані з формуванням дослідницьких умінь, 
підготовка студентів гальмується низьким рівнем готовності викладачів до означеного 
виду діяльності. Нами встановлено, що лише п'ята частина студентів-випускників ОКР 
«бакалавр» спеціальності «Дошкільна освіта» вважають свій рівень достатнім. Це ті 
випускники, які систематично протягом навчання у вищому навчальному закладі 
працювали над творчими роботами, брали участь у конференціях, конкурсах, 
олімпіадах; зарекомендували себе як активні та творчі особистості. Результати 
емпіричного дослідження довели, що існує суперечність між розумінням студентами 
необхідності володіння дослідницькими вміннями і низьким рівнем їх сформованості. 

Формуванню дослідницьких умінь студентів сприяє проведення навчальних 
занять у формі семінарів – практикумів, диспутів, ділових ігор, конференцій, «круглих 
столів», екскурсій, пошуковою самостійною роботою, навчально-дослідницькою 
роботою, за допомогою яких у них формуються вміння творчо мислити, відстоювати 
власну думку, почуття відповідальності за виконувану роботу та задоволення від її 
результатів, самостійність і здатність швидко приймати правильні рішення, а також 
сприяють проблемно-пошукові методи.  

Ефективні методи і форми організації навчання щодо формування 
дослідницьких умінь у студентів вищих педагогічних закладів подаємо на рисунку 3. 

Висновки. Отже, результати проведеного теоретико-емпіричного дослідження 
довели, що формування дослідницьких умінь у студентів – майбутніх вихователів ДНЗ 
має здійснюватися в навчально-виховному процесі на основі застосування 
інноваційних підходів. Найповнішому формуванню дослідницьких умінь сприяють 
активні форми і методи організації навчання (семінари – практикуми, диспути, ділові 
ігри, конференції, «круглі столи», екскурсії, пошукова самостійна та навчально-
дослідницька робота.  

До перспектив подальших розвідок дослідження окресленої проблеми 
вважаємо за доцільне віднести розроблення методичних рекомендацій для викладачів 
навчальних педагогічних закладів щодо формування дослідницьких умінь у майбутніх 
вихователів ДНЗ; упровадження в професійну підготовку студентів ОКР «бакалавр» 
спеціальності «Дошкільна освіта» спецкурсу «Основи формування дослідницьких 
умінь у вихователів ДНЗ». 
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    відповісти Курс 
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ІІ 20 3 17,7 7 27,9 10 25,6 
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ІV 42 22 47,1 5 10,1 5 22,7 

Всього 114 54 100 32 100 28 100 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кандидат 
педагогічних наук, докторант 

ІЛЛЯ ШРАГ ПРО РІДНУ МОВУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНИНА 

 У статті проаналізовано погляди І.Шрага, відомого українського громадського 
діяча культурно-освітнього руху кінця ХІХ – початку ХХ ст., щодо організації навчання 
рідною мовою у народних школах Чернігівщини та вплив рідномовного оточення на 
формування особистості українського громадянина. 

 Ключові слова: навчання, українська мова, засіб, особистість. 
 В статье проанализированы взгляды И.Шрага, известного украинского 

общественного деятеля культурно-просветительского движения конца ХІХ – начала ХХ 
в., об организации обучения на родном языке в народних школах Черниговщины и влияние 
родноязычного окружения на формирование личности украинского гражданина. 

 Ключевые слова: обучение, украинский язык, средство, личность. 
The article analyzes the views I.Shraha known public figure Ukrainian cultural and 

educational movement of the late nineteenth – early twentieth century, to provide training in their 
native language in national schools, Chernigov and influence ridnomovnoho environment on the 
formation of Ukrainian national identity.  

Keywords: training, Ukrainian, means, personality. 
 
Актуальність дослідження. Серед концептуальних положень 

реформування освіти в Україні провідними є її національна спрямованість, 
невіддільність від національного ґрунту, органічне поєднання з історією і 
традиціями українського народу, необхідність пізнання, всебічного осмислення 
і раціонального застосування в сучасному навчально-виховному процесі всіх 
найкращих пластів вітчизняної педагогіки, забороненої чи навмисне забутої 
спадщини її провідних творців. Серед них Ілля Людвигович Шраг (1847-1919), 
визначний діяч національно-визвольного, земського, культурно-освітнього рухів 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., що залишив помітний слід не лише в історії 
Чернігівщини, але і в процесі державотворення на загальноукраїнському рівні. 
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Своїм творчим доробком І.Шраг поклав в основу духовного відродження нації і 
кожної особистості, зокрема, одне з найважливіших джерел – рідну мову. 
Продовживши розвиток класичних основ педагогіки Я.Коменського, 
К.Ушинського, Ілля Шраг вказав на єдино вірний шлях у вихованні духовності 
людей: від рідної, національної – до загальнолюдської культури.  

 Багато дослідників саме мову визнають безсумнівною ознакою нації. 
Дехто навіть ототожнює націю з мовою. Проблемі мови, рідномовного 
духовного виховання присвятив значну кількість робіт І.Огієнко, який вважав 
рідну школу найсильнішим джерелом вивчення й консервації рідної мови 
взагалі, а літературної зокрема.У передмові до “Науки про рідномовні 
обов’язки” він зазначав: “Рідна мова – це найважливіша основа, на якій зростає 
духовно й культурно кожний народ… Без добре виробленої рідної мови нема 
всенародної свідомості, без такої свідомості нема нації, а без свідомої нації – 
нема державності, як найвищої громадської організації, в якій вона отримує 
найповнішу змогу свого всебічного розвитку й виявлення” [5, С.11]. На думку 
П.Щербаня, слово виховує, навчає і розвиває дитину. Під впливом мови 
вдосконалюються її відчуття і сприймання, збагачуються знання про 
навколишній світ [9, С.69]. Згідно із судженням В.Постового, змістом 
національної ідеї є правдива історія життя народу, його культури, мистецтва, 
науки, боротьби за виживання в соціальному та екологічному довкіллі, 
збереження духу, ментальності, мови, всього, що вирізняє український народ з-
поміж інших, не применшує, не гнобить і не заперечує права існування і життя 
за заповітами минулих поколінь [6, С.89]. Отже, актуальність дослідження 
визначено місцем культурно-освітньої діяльності І.Шрага в національно-
визвольному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст., зумовлено не лише потребою її 
осмислення відповідно до сучасних вимог, а й необхідністю вивчення його 
проектів щодо організації навчання рідною мовою у народних школах 
Чернігівщини.  

Метою нашої статті є аналіз поглядів І.Шрага стосовно впливу рідної 
мови на формування особистості українського громадянина.  

Ілля Людвигович Шраг народився у 1847 р. у с. Седнів Чернігівського 
повіту Чернігівської губернії. Закінчив Чернігівську гімназію, вступив до 
Петербурзької медично-хірургічної академії, але незабаром перевівся на 
юридичний факультет Петербурзького університету. Отримавши науковий 
ступінь кандидата права, з 1875 р. до останніх днів життя (помер 11 квітня 1919 
р.), І.Шраг займався судово-адвокатською діяльністю у м.Чернігові. Брав 
активну участь у суспільно-політичному житті Чернігівщини, з 1875 р. був 
гласним Чернігівських губернських земських зборів і міської думи. Багато уваги 
приділяв І.Шраг питанням народної освіти в губернії. У 1906 р. під його 
керівництвом було організовано Чернігівське українське товариство “Просвіта”. 
У той же час І.Шрага було обрано членом I Державної думи Росії, керівником 
української парламентської фракції в ній. Він також був головою Чернігівського 
губернського виконавчого комітету – органу Тимчасового уряду і Української 
Центральної Ради. 

У 1969 р. у державному архіві Чернігівської області було створено 
особовий фонд І.Шрага (80 одиниць зберігання). Наша стаття побудована 
значною мірою на досі не оприлюднених документах особового фонду І.Шрага, 
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що зберігаються в Чернігівському державному обласному архіві та на 
матеріалах всеукраїнської і регіональної преси. Після розпуску І Державної 
думи, підписання Виборзької відозви, І.Шраг, як відомо, був ув’язнений і 
усунутий з усіх громадських посад [8]. Це дало йому підстави скаржитися 
пізніше, що 11 років він був позбавлений можливості працювати на благо 
рідного міста [7]. Однак це навряд чи відповідало дійсності: задовго до 
Лютневої революції І.Шраг „став живою легендою Чернігова, а його оселя на 
Петроградській вулиці перетворилася на осередок українського життя” 
[4,С.102]. Такі відчуття залишилися у Д.Дорошенка та Г.Лазаревського, які 
любили тут бувати [2]. Галицький діяч І.Зілинський, відвідавши місто у 1911 р., 
не проминув згадати у своїх споминах ”відомого патріота” Шрага [3]. 

Слід відзначити активну участь І.Шрага в обговоренні питання про 
необхідність викладання рідною мовою в українських школах. Він підготував 
доповідь про введення в школах української мови. З цією доповіддю мав 
виступити на засіданні комісії Чернігівських губернських земських зборів від 24 
лютого 1884 року. 

 І.Шраг на початку свого виступу звернув увагу присутніх на діяльність 
губернського земства в заходах щодо покращення організації початкової 
народної освіти, а саме: активізації спеціального нагляду за школами з боку 
земства; сприяння тому, щоб знання, отримані в школах, не забувались і з цією 
метою пропагував проведення повторювальних занять, створення шкільних 
бібліотек; сприяння розвитку педагогічних знань і досвіду народних учителів на 
короткотривалих педагогічних курсах. Позитивно оцінивши наміри губернського 
земства, І.Шраг зупинився на дуже важливому питанні, яке вже неодноразово 
порушувалось і мало суттєве значення у справі народної освіти в Чернігівській 
губернії – питанні про мову викладання в школах, про друкування підручників, 
за якими навчались українські школярі, і книг, які поповнювали шкільні 
бібліотеки. 

 Це питання уже розглядалося Чернігівським губернським земством у 
1880 р. і, навіть, були зроблені перші кроки в його вирішенні. І.Шраг 
запропонував земським зборам поновити клопотання, яке було прийнято 
зборами у 1881 р. 

 Історія згаданого клопотання така: при обговоренні в Чернігівських 
повітових земських зборах 1880 р. (журнал зборів 23 жовтня 1880 р.) доповіді 
гласного Хижняка про узгодження навчання в середніх і нижчих класах, гласний 
М.Константинович вніс пропозицію клопотати перед урядом про права місцевої 
говірки при викладанні в школах, пояснюючи це тим, що українським хлопчикам 
дуже складно починати навчання російською мовою, майже зовсім 
незрозумілою селянським дітям. При цьому гласний М.Константинович 
пояснив, що він зовсім не бажає шкіл неросійських, він вважав за необхідне 
використання в освітянській практиці українських шкіл правильного 
педагогічного методу – переходу від відомого до невідомого, посилаючись при 
цьому на досвід Західної Європи. Гласний М.Константинович зазначив, що в 
усіх державах, особливо в Німеччині, метод користування місцевою мовою є 
загальноприйнятим. В Україні ж навчання 8-річних хлопчиків розпочиналось із 
російськомовних побрехеньок, на думку гласного М.Константиновича, 
абсолютно їм незрозумілих. 
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Питання, порушене Чернігівським повітовим земством, було розглянуте 
губернськими земськими зборами у січні 1881 р. Комісія, в складі гласних 
Сілакова, Савича, Червінського, Константиновича, Михна, Карпінського, 
Сєрікова, Лашкевича і всіх членів училищних рад, що брали участь у зборах, 
подала свою доповідь 26 січня 1881р. Комісія висловила думку про те, що “для 
пользы дела желательно, чтобы при организации школ были приняты во 
внимание как этнографические особенности населения, при решении вопроса, 
на каком языке должно вестись преподавание, так и особенности местного 
быта и природы, при составлении материала для учебных книг” [1, 3 арк]. 

 На думку членів комісії, навчання у школі літературною мовою, яка не 
вживається в сім’ях учнів і не завжди їм зрозуміла, приводить до цілого ряду 
непорозумінь. По-перше, виникають труднощі навчального характеру; по-друге, 
встановлюється протиріччя між сім’єю і школою, а також збільшується ризик 
“напівосвіти.” І позбавитися від цього недоліку можна, якщо використовувати 
літературну мову не як засіб, а як мету початкової освіти, тобто, щоб учні, 
починаючи навчання зрозумілою мовою, поступово і свідомо переходили до 
розумного володіння мовою літератури і держави. 

Зважаючи на етнографічні особливості Чернігівської губернії, населення 
якої за статистичними даними складалося на той час із 85 % українців, 6% 
росіян, 5% білорусів, 4% євреїв, німців та інших національностей, комісія 
вирішила віддати уточнення додатків за справою питання про мову 
початкового навчання на розгляд училищним радам. Комісія у справі розвитку 
народної освіти в Чернігівській губернії запропонувала звернутись до уряду з 
клопотанням про дозвіл на викладання в школах народною мовою; про 
видання підручників, укладених відповідно до потреб українських шкіл. Після 
тривалого обговорення, в ході якого висловлювались діаметрально протилежні 
думки і наводились аргументи, збори затвердили висновок комісії про 
клопотання перед урядом на користь використання місцевої народної мови на 
перших етапах навчання в школах Чернігівської губернії. На жаль, це питання 
більше не порушувалось і губернська управа в доповідях про народну освіту 
його оминала. 

 Поновлюючи клопотання зі згаданої проблеми, І.Шраг звернувся до 
досвіду інших країн та висловлювань авторитетних педагогів сучасності. Як 
зазначав І.Шраг, питання про права говірок при викладанні державної мови в 
народній школі і їх значення породили на заході Європи багату літературу. Він 
наводив слова Ф.Дістервега: “привязать человека к местной родине, научить 
его не только познавать эту родину, но и воодушевить его любовью к ней, ее 
свойствами и особенностями, вовсе не значит покровительствовать 
провинциальной узкости, а, напротив, укрепить корни его силы. Корни эти 
заключаются в почве его родины, в особенностях его земляков, в их истории” 
[1, арк.5 зв.]. Законність існування місцевих говірок і їх значення у формуванні 
літературної мови визнавали також В.Грімм і Й.Песталоцці, за їх розвиток 
висловлювався Й.Гете. Говорячи про використання народної мови при 
навчанні у школі, Ф.Дістервег висловлював таку думку: “…учитель должен 
обращать внимание на язык, которым объясняются ученики при вступлении в 
школу. Новое должно быть объясняемо посредством старого, неизвестное 
посредством известного” [1,арк.5зв.]. 
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 І.Шраг у цьому питанні посилався також на думки відомих російських 
педагогів. Такі ж погляди на означену пробему мав і М.Вессель. У статті 
“Местный элемент в обучении”, надрукованій в журналі “Учитель” за 1862 р., 
він висловився про те, що загальна освіта неможлива без опори на місцевий 
елемент. Автор статті стверджував, що необхідно, щоб була “составлена книга 
для чтения и на малороссийском языке, которой, хотя бы сколько-нибудь 
сносной, до сих пор у нас не существует, так что в Малороссии в приходских и 
уездных училищах не по чему и учить детей родному языку” [1, арк.6]. І далі він 
М.Вессель зауважував: “А не обучать народ родному языку – значит не 
дозволять развиваться мысли народной, всем духовным силам народа, значит 
оставлять народ в постоянном младенчестве. Если же мы начнем обучать 
народ не его языку, а хотя бы самому сродному, ближайшему, то сделаем еще 
хуже: мы извратим самостоятельное умственное развитие народа, мы 
извратим всю духовную природу его” [1, арк.6]. 

 У вирішенні порушеної проблеми І.Шраг посилався також на педагогічні 
погляди відомого російського педагога К.Ушинського, який, до речі, першу, 
гімназійну освіту отримав у Новгород-Сіверській гімназії на Чернігівщині. 

 К.Ушинський, обстоюючи принцип природовідповідності в навчанні і 
вихованні, у статті “Педагогическая поездка по Швейцарии”, надрукованій у 
журналі Міністенрства Народної Освіти у січні 1863 р., розмірковував про 
враження, які повинна справляти школа на українську дитину. Описуючи це 
враження, він говорив, що дитина приходить із дому до школи, як із раю в 
пекло, і біжить із школи додому, “как из темного ада, в котором все темно, 
чуждо, непонятно, в светлый рай, где все ясно, понятно и близко сердцу ” [1, 
арк.6]. У продовження цих роздумів І.Шраг передбачав такий розвиток подій: 
відвідуючи таку школу тривалий час, дитина, мабуть, звикне до неї. І в той же 
час у неї виникне зневага до свого, домашнього, до селянського середовища. 

 Звертаючись знову до К.Ушинського: “Дитя, не слышавшее дома ни 
одного великорусского слова, начинает в школе ломать язык с первого же дня 
на великорусский лад, и добро бы еще на чисто-великорусском, а то на тот 
отвратительный жаргон, который вырабатывается у малообразованного 
малоросса при старании говорить по великорусски” [1, арк.6 зв.], І.Шраг 
погоджувався з таким сумним описом українських шкіл і вважав, що зусиллями, 
спрямованими лише на посилення контролю за школами з боку земства, 
введенням повторних курсів, закладанням бібліотек, в яких селянину можуть 
запропонувати книги малознайомою мовою, не можна вирішити проблем 
народної освіти. 

 Він дуже переймався думкою, яка утвердилася в тогочасному 
українському суспільстві про беземоційне, а почасти й вороже ставлення 
українського народу до школи. Проте, ставлення до школи, описаної 
К.Ушинським, свідчить лише про адекватність українського народу. 

 Коментуючи думки відомих педагогів, І.Шраг високо оцінив роз’яснення, 
які містились у статті П.Житецького “Странствующие школьники в старинной 
Малороссии” (1892 р.) щодо сприйняття українським народом такої школи: “…в 
конце прошлого века Екатерина II начала заводить в Малороссии так 
называемые народные училища. Давно уже выяснено, что главная причина 
нерасположения народа к этим училищам заключалась в бюрократическом 
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характере их: они были рассадниками мелкого чиновничества и всякого рода 
ябедников, которые были не симпатичны для народа ” [1 ,арк.7зв.]. 

 І.Шраг у своїй доповіді не зупинявся на організації школи, на програмах 
викладання. Він впевнено заявляв про те, що українська школа стане на шлях 
живої, народної школи, якщо перш за все в закладах освіти буде дозволено 
викладання народною мовою, і тільки тоді школа зможе повністю виправдати 
витрати земства на неї. Разом з тим необхідно публікувати читанки й 
підручники літературною російською мовою, оскільки знання і розуміння цієї 
мови як мови літератури і держави, все ж таки повинно залишатися метою 
шкільного навчання, але метою, яку потрібно досягати шляхом правильних 
педагогічних методів і прийомів, за допомогою місцевої мови, а не шляхом 
усунення її зі школи. На завершення доповіді І.Шраг звернувся з пропозицією 
до губернських земських зборів клопотати перед урядом про: 

1) дозвіл на користування місцевою народною мовою у викладанні в 
школах Чернігівської губернії; 

2) надання можливості видавати підручники і книги для читання 
народною мовою; 

3) про забезпечення шкільних бібліотек україномовними книгами. 
Засідання комісії з народної освіти Чернігівських губернських земських 

зборів відбувалося ввечері 24 лютого 1894 р. На порядку денному було 
обговорення доповіді І.Шрага про введення в школах української мови. Голова 
комісії Л.Рудаковський запропонував обговорити доповідь у перший же вечір за 
тимчасової відсутності І.Шрага (після даної Л.Рудаковським І.Шрагу обіцянки не 
слухати це питання без доповідача). Члени комісії виступили проти 
обговорення, назвавши “доклад безобидным, ибо если бы собрание и приняло 
его, то удовлетворение ходатайства не последует. Но это навлечет на 
Черниговское земство обвинение в украинофильстве и сепаратизме” [1, арк.1]. 

Висновки. Серед визначних постатей української культури непересічне 
місце належить Іллі Шрагу – видатному громадському й культурно-освітньому 
діячеві, борцю за рідне слово в усіх сферах життя, а особливо в народній 
школі. Він сміливо відстоював українську мову на всіх рівнях, вважав її 
невід’ємним компонентом не лише спілкування, а й буття, духовності, культури 
етносу. І це не випадково: рідна мова є тим феноменальним явищем в історії 
нашого народу, що визначає його найважливіші риси характеру. Вона 
ідентифікована в житті й духовності, традиціях, звичаях українців і є основним 
засобом формування особистості українського громадянина.  
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ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ РУМУНІЇ. 
Стаття присвячена аналізу історичного досвіду становлення і розвитку системи освіти 

Румунії з часів заснування до сучасності. Простежується зв’язок між загальним станом освіти та 
соціально-політичною і економічною ситуацією в країні. Виокремлено та описано основні періоди 
розвитку системи освіти в Румунії. 
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національних меншин. 

Статья посвящена анализу исторического опыта становления и развития системы 
образования Румынии со времен основания до современности. Прослеживается связь между 
общим состоянием образования и социально-политической и экономической ситуацией в стране. 
Выделены и описаны основные периоды развития системы образования в Румынии. 

Ключевые слова: образование Румынии, периоды развития образования, образовательная 
реформа, образование национальных меньшинств. 

 The article analyzes the historical experience of formation and development of Romanian educational 
system from foundation to present time. Traceable link between the general state of education and socio-
political and economic situation in the country is followed. Allocated and describes the major periods of 
development of the educational system in Romania. 
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Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства, коли 

виникають численні культурологічні зв’язки, відбувається перерозподіл ціннісних 
орієнтирів і мотивацій у системі освіти. Однією з ознак сучасного освітнього 
середовища є взаємодія та взаємовплив багатьох освітніх середовищ, використання 
інноваційних знахідок однієї країни в освітньому просторі інших країн. На нашу думку 
для організації системи освіти України корисним є також досвід Румунії, оскільки 
упродовж останнього десятиріччя Румунія наполегливо наближається до 
європейських стандартів.  

Постановка проблеми. Проблема полягає в тому, що становлення і 
реформування середньої і вищої освіти Румунії, як розвиненої сусідньої держави не 
достатньо досліджена. 

Окремі дані про становлення і реформування середньої і вищої освіти Румунії 
містяться в роботах таких вітчизняних вчених: Георгеску Д., Пелейд І., Себкова Х., 
Марга А., Крісан О.; та праці таких румунських вчених: Корка М., Сільвія Флоаря та ін. 

Аналіз науково-педагогічної літератури, статей, монографій, результатів 
досліджень, що досліджували дану проблему дав можливість нам виокремити 5 
періодів становлення та реформування середньої та вищої освіти в Румунії. 
Зупинимося на характеристиці кожного з них.  
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Метою даного дослідження є аналіз становлення і реформування середньої і 
вищої освіти Румунії. 

Аналіз науково-педагогічної літератури, статей, монографій, результатів 
наукових праць вчених, що досліджували дану проблему дав можливість нам 
виокремити 5 періодів становлення та реформування середньої та вищої 
освіти в Румунії. Зупинимося на характеристиці кожного з них.  

Потрібно відзначити, що в досліджуваний період Румунія поділялася на 
три політичні формації: Молдавію або Волощину (країна між Карпатами і 
Дністром; назва східної частини - Бессарабія), Валахію або Мунтенію на півдні і 
Трансильванію на заході. Об'єднання двох перших відбулося 1859 році (під 
назвою «Румунія»), усіх трьох - 1918 році. 

Протягом першого періоду основною була релігійна освіта. Грецька та латинська 
мови були домінуючими у навчанні. А вже протягом 1561-1563 роках господар 
Молдовського князівства Йоан Якоб Гераклід заснував Латинський Коледж у місті 
Котнар, неподалік Ясс. Його можна вважати першим вищим навчальним закладом в 
Румунії. У Валахії історія вищої освіти починається ще в кінці 17 століття, коли її 
правитель Костянтин Бринковяну заснував Княжу Академію в Бухаресті «Academia 
Domnească de la Bucureşti» в 1694 році. Освіта була доступною лише грецькою 
мовою. Нарешті, в 1707 році, молдовський господар Антіох Кантемир засновує Княжу 
Академію в Яссах, установу аналогічну Князівській Академії у Бухаресті. У 1776 році 
Олександр Іпсіланті, (1792 — 31 січня 1828) — господар Валахії, ввів нові курси в 
Академії. З того часу, в ній почали вивчати французьку та італійську мови. Також 
доступними були приватні уроки. Обидві академії припинили існування в 1821 році, але 
на заміну їм були створені аналогічні Румуномовні установи - Коледж Святого Сави та 
Академія Міхайляна. 

На території правління династії Габсбургів у 1786 році в м.Сібіу, була заснована 
школа Божественності. Тут викладали випускники теологічних курсів. У 1844 
Богословсько-педагогічна школа була приєднана до юридичної академії, заснованої 
німецькою діаспорою. У 1887 році академію розформували. Крім того у Трансільванії 
була також побудована мережа нижчих шкіл (у тому числі у великих селах) і середніх 
шкіл (гімназій). Викладання, як правило, здійснювалось мовою більшості населення в 
цьому регіоні (в основному угорською та німецькою у великих містах, а також 
румунською та угорською, в невеличких містах) для нижчих шкіл (як правило, в перші 
два роки), а потім на латині або німецькою у вищих школах. Протягом усього періоду 
найвищий рівень грамотності зафіксовано у Трансільванії і Буковини, а також письмова 
румунська (та письмова угорська і німецька) в даних регіонах досягли достатнього 
рівня. Багато хто з румунських письменників того часу, таких як Йоан Славічі або Міхай 
Емінеску, навчалися та починали свій творчий шлях в цих регіонах. Така ситуація 
тривала до 1867 року, коли влада над Трансільванією була передана Угорщині у 
новостановленій Австро-Угорщині, більшість румунських та німецьких шкіл закрили, 
угорська стала основною мовою в адміністративній сфері спілкування, також були 
закриті більшість румунських культурних організацій. Поступово, протягом 1870-х і 
1880-х років вони відновили функціонцвання, в основному, як приватні організації, а 
іноді й як нелегальні оргпнізації. Як правило, їх відносили до румунських культурних 
груп, таких як ASTRA як такі, що продовжують пропонувати освіту румунською 
мовою[1]. 
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У Валахії освіта на початку 19-го століття була дезорганізованою і обмеженою, та 
носила релігійний характер. Вища освіта в свою чергу була організована в так званих 
семінаріях. Однак, ситуація покращилася протягом 1830 – 1840 років: з’явилися школи 
засновані муніципалітетами та державою відповідно до регламенту та людьми із 
заможних родин, що отримали освіту за кордоном (найпопулярніші - Париж і Відень). 
Паралельно зросла кількість культурних організацій котрі пропонували освітні послуги, 
що сприяло створенню інтелектуального ядра, яке визначатиме румунську політику 19-
го століття. Останні залишки турецької та грецької освітніх традицій зникли, на зміну 
яким прийшли французькі тенденції. У 1860-х після об’єднання Румунії правитель 
Об'єднаних Князівств Румунії Олександру Іоан Куза (Alexandru Ioan Cuza sau 
Alexandru Ioan I) вперше впорядкував систему освіти, створив чіткі рамки в освіті 
шляхом проведення освітніх реформ, які передбачали: обов'язкове чотирирічне 
навчання в школі; організацію світських шкіл; отримання вищої освіти відкриттям нових 
вузів: школа названа на честь видатного діяча румунського Просвітництва Георга 
Лазера в Бухаресті (зараз Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr") перші два університети в 
Яссах в 1860 році і в Бухаресті в 1864 році. Реформа 1862 року дозволила встановити 
єдину систему освіти на всій території новоствореної Румунії. 

Освіта другого періоду - кінця 19 і початку 20 століття розвивалася згідно 
реформ, які проводилися в країні. Зокрема 1880-ті роки відзначені реформами міністра 
освіти Спіру Харета (математик, астроном, міністр освіти Румунії, політик) який створив 
нову програму реформування освіти та її модернізації. Його програма була сумішшю 
освіти та державного будівництва - дуже успішною формулою у впровадженні 
грамотності в сільській місцевості. Схема створена С. Харетом супроводжувалась 
відкриттям великої кількості сільських шкіл (іноді це було не більш, ніж кімната з 
вчителем, класною дошкою, картою і прапором). Також під його керівництвом 
реорганізовано навчальні програми старшої щколи, щоб забезпечити її збалансовану і 
сучасну систему, і створити основу Румунської вищої технічної освіти. Система 
реформування освіти Спіру Харета була настільки успішною, що багато шкіл в Румунії 
носять його ім'я до тепер та його ім'я продовжує бути пов'язаним з сучасною освітою 
[2]. 

Протягом третього періоду (між 1918-1949 роками) існували дві проблеми, які 
підлягали нагальному вирішенню. По-перше, інтеграція не менш ніж чотирьох різних 
систем освіти - до Румунії, приєдналася Буковина, Трансільванія і Бессарабія, а по-
друге, необхідність індустріалізації і модернізації суспілього устрою. Міністр Костянтин 
Анджелеску відіграв істотну роль у формуванні системи освіти Румунії повоєнних років. 
Освітня модель Спіру Харета збереглася, а австрійська та угорська системи, поширені 
у Трансільванії і Буковині були відкинуті. До 1941 року існували відмінності в предметах 
і типах освіти одержаної в місті та сільській місцевості. Вони були адаптовані до виду 
діяльності, якою студенти повинні займатися після закінчення навчального закладу. 
Відмінності були досить помітними, тому у міських школах могли вимагати від дітей, які 
перевелися з сільських шкіл до міста, додаткового року навчання в сільському 
навчальному закладі для адаптації. Вищі школи також пройшли процес модернізації. 
Зокрема класичну освіту суттєво спростили, сучасна і класична мови об'єдналися, 
також відбулось покращення технічної освіти що значно збільшило число 
підготовлених спеціалістів та робітників на заводи, побудовані по всій країні. 

Елемент національно-державного відродження був досить потужним та 
глибоким на даному етапі. Державне будівництво сприймалося в основному в 
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етнічному сенсі, більше ніж у цивільному - румунська етнічність використовувалась 
протягом даного періоду як синонім до нації, що відображає систему освіти. 
Незважаючи на діаспору, яка складала значну частку меншості, можливості для 
навчання будь-якою іншою мовою крім румунської були досить обмеженими. Крім того, 
Георге Анджелеску (1839-1915,румунський генерал, учасник російсько-турецької 
війни, військовий міністр Румунії в 1882) чітко зазначив, що за прапором і картою 
кампанії Спіру Харета, викладання історії та географії має відображати процес 
національного будівництва. Рівень грамотності стрімко зростав, підвищилася частота 
відвідуваності навчальних закладів і стала у три рази вищою ніж в 1907 і 1937 роках, а 
рівень неписьменності в Румунії серед 13-19 літніх значно знизився. Так, наприклад в 
1930 році неписемних у Банаті скоротилася до 18%. В найгіршому становищі був 
регіон Бессарабія 54% неписемних, при середньому показнику по країні близько 30%. 
[3]. Грамотність серед дорослого населення залишалася на низькому рівні протягом 
усього періоду, особливо серед жінок, що у відсотковому співвідношенні складало 
39%, тоді як у чоловіків рівень грамотності сягав близько 84% [3]. 

Фашистська диктатура і Друга світова війна в значній мірі залишила свій слід на 
румунській системі освіти. Багато професорів університетів було вбито або примусово 
відсторонено від діяльності. Проте радянська окупація принципово змінила румунську 
систему освіти, перетворивши її з ліберальної французької на клон радянської 
сталінської системи освіти. 

Четвертий період між 1945-1990 роками можна розділити на три етапи, що 
грунтуються на трьох реформах. Перша реформа відбулася в 1948/1949 роках, яка 
започаткувала копію системи освіти СРСР на той час, друга реформа 1958 року 
поступово лібералізувала багато сегментів системи освіти, а третя реформа 1972 року, 
знову обмежує систему освіти і приводить її у відповідність до вимог партії 
притримується на основі ідеологічної лінії. Роки цих реформ відповідають приблизно 
рокам змін, що відбувалися в румунському суспільстві.  

На першому етапі четвертого періоду (1949-1958-х років) вся система 
національної освіти Румунії була під контролем комуністичної партії Румунії за 
підтримки Радянського Союзу. Освіта розглядалася комуністичним урядом в якості 
важливого інструменту для управління людьми і створення "нової людини". Реформи 
1949 року відіграють істотну роль у руйнуванні старої системи і створення нової. По-
перше, велика кількість викладачів та професорів були арештовані або вбиті, а менш 
кваліфіковані, але більш сумирні кадри залишалися працювати. Класичний поділ між 
технічними, класичними та професійно-технічними училищами був ліквідований 
повністю - школи стали триланковими установами (молодші школи, середні школи і 
університети), забезпечуючи ідентичну освіту для всіх. Більшість університетів були 
розформовані у рядові технічні інститути. Всі приватні школи закрили, а релігійна освіта 
перейшла під нагляд держави. Введені нові предмети, наприклад, російська мова 
стала обов'язковою на всіх рівнях навчання, в той час як французьку було ліквідовано, 
"науковий" атеїзм замінює релігію, а предмет вивчення всього радянського став 
розповсюдженим явищем. Більшість соціальних наук були повністю придушені: 
соціологія була майже заборонена, психологія, право та філософія реформовані на 
основі сталінської догми. Критичне мислення, було замінене запам'ятовуванням і 
заучуванням - навіть у технічних дисциплінах, так як критика могла бути дуже 
небезпечною. Цензура мала широкий вплив. "Здорове походження" (що не належить 
до багатих або раніше впливових сімей) стало основним критерієм для прийому до 
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навчання в престижні школи та вищі навчальні заклади. Обов'язкова шкільна освіта 
продовжилась до 7 років, а комуністична партія брала активну участь у навчальному 
процесі зі створення партійних організацій на території шкіл (таких, як піонери та союз 
робітничої молоді). Образ жорсткого догматичного викладача без будь-яких символів, 
який користується слабістю своїх студентів був актуальним на той час - наприклад 
були дозволені тілесні покарання навіть на початку 1990-х. Проте, і в даній ситуації 
відбувся певний прогрес, типовий для тоталітарних режимів: по-перше рівень базової 
грамотності підвищився (серед дорослих до 90%), по-друге, поширилося 
співробітництво в освіті, та по-третє, покращився рівень освіти національних меншин 
(особливо Угорської) [4]. 

Вибір студентів в цей період показує повну зміну в системі. Найбільш 
політизованими були такі спеціалізації: право, економіка, бізнес. Вони були досить 
популярні до 1945 року, а потім майже зникли (лише 12,5% студентів, які відвідували ці 
спеціалізації в 1955 році, в порівнянні з 28% в 1948 році), тоді як інтерес до технічних 
дисциплін (які найменше постраждали) значно зріс (з 26% до 49%) - ситуація, яка 
влаштовувала уряд налаштований на прискорений курс на індустріалізацію. 

У 1960-і роки, а це другий етап четвертого періоду країну охопила хвиля 
лібералізації. З'явилися модерністські та нео-модерністські тенденції представлені 
творами таких письменників як Микита Станєску, Марін Сореску. Вони стають не тільки 
популярним, але і включені в навчальні матеріали. Відновлено вивчення іноземних 
мов, спочатку французької, пізніше англійськї, іспанськї та німецькї. Святкування Різдва 
було відновлено після демонстрації студентів в 1961 році. З'явилися студентські 
журнали, студентські клуби. Повернулася традиційна структура в галузі освіти. 
Обов'язкова шкільна освіта була продовжена до 8 років. Класична і професійна школи 
знову стали доступними, непопулярні предмети були вилучені. Тим не менш, вплив 
партії пустив глибоке коріння і в 1970-і роки система занепадає, а також контроль і 
репресії ще мали місце. Отже дана система освіти була ще далекою від вільної. 

Третій етап датується 1972 роком, із започаткуванням реформ, які збіглися з 
націоналістичною ідеєю генерального секретаря ЦК Румунської компартії (РКП) 
Ніколая Чаушеску. Вивчення іноземних мов знову стало обмеженим соціальними 
науками, і нова система освіти зумовлювалась націоналістично-соціалістичним 
реалізмом. Прославляти партію і лідера стало нормою, портрети лідера з'являлися у 
всіх аудиторіях, студенти були змушені брати участь в урочистостях прославляючи 
Румунію і Чаушеску. Можливість навчання за кордоном була обмеженою, класичні 
програми замінювались промисловими. Крім того, з погіршенням стану економіки в 
1980-х роках студенти були направлені на сільськогосподарські роботи, а деякі навіть 
брали участь у будівництві каналу Дунай - Чорне море. 

У цей період найбільше постраждали національні меншини через захоплення 
націоналізмом. Не зважаючи на те, що угорське співтовариство було найбільшою 
меншиною в Румунії, воно повністю втратило можливість навчання угорською мовою у 
вузах і школах. Після 1956 року жодний університет не мав навчальної програми 
мовою національних меншин, більшість німецьких та угорських шкіл закрили в 1970-х і 
1980-х роках. Це призвело до орієнтації на технічну освіту, але через нестачу 
інвестицій та відсутності контактів із зовнішнім світом, вона сильно страждає від 
відсутності якості та досвіду. Проте тоталітарний режим ретельно маскував цю 
некомпетентність шляхом спроб участі у академічних конкурсах між студентами, які 
всіляко віталися [5].  
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Після 1990 року починається п’ятий період становлення румунської освітньої 
системи. В 1997 році Румунія підписала Лісабонську конвенцію про взаємне визнання 
європейськими країнами академічних кваліфікацій, і стала учасником Болонського 
процесу. У всіх країнах Східної Європи у цей час відбулося багато змін, які виникли 
після провалу комуністичного режиму. Румунська освіта перенесла багато змін, 
оскільки саме з неї почалася деполітизація 1990 року. Однак за 17 років відсутності 
стабільності і консенсусу відносно того, якою повинна бути освіта, кожен рік приносив 
істотні нововведення, які кілька разів скасовували. Конкретні зміни відбулися лише 
коли відмінили іспити у початковій школі. До 1999 року, це був комплексний іспит 
одночасно випускний зі школи та вступний до вищого навчального закладу, відомий як 
"admitere", що складався з румунської мови та математики, який згодом був замінений 
в тому ж році іншим іспитом, відомим як «Capacitate» (випускний іспит, що включає 
такі предмети: румунську мову, математику, історію та географію).  

У 2001 році процес здачі випускних іспитів у середній школі був 
комп'ютеризований. Крім того, у 2004 році іспит «Capacitate» замінений серією тестів 
для комп'ютеризованої системи, відомої як Teste Nationale (національні тести), що у 
свою чергу замінили систему безперервного оцінювання в 2007 році. Ці реформи були 
поверхневими та не задовольняли потреб учнів.  

За перші 8 років цього періоду постала проблема недостатнього фінансування. 
Заробітна плата стає дуже низькою і відповідно погіршуються міжособистісні відносини 
в педагогічних колективах. Однак, навіть з поліпшенням фінансування освіти в країні, 
починаючи з 2001-2002 років через відсутність реформ, заробітна плата залишалася 
низькою. Якість освіти бажала бути кращою, водночас рівень формалізму залишався 
достатньо високим, а всі реформи, що проводилися носили поверхневий характер. 
Так, у період між 1998 і 2000 роками середній бюджет на освіту складав 3,5% від ВВП: 
на початкове навчання - 52,1%, 22,1% на середню освіту, і тільки 9,6% на вищу освіту. 
Як ми бачимо, що тільки невелика сума витрат припала на вищу освіту. Говорячи про 
Румунію ми можемо помітити поступове збільшення коштів на середню і вищу освіту. 
Однак у 2007 році, бюджет на освіту склав 5,2% від ВВП, але більша частина її марно 
була витрачена на підтримку так званих "безрезультатних навчальних закладів". У 
2007 році аналіз президентської комісії, викликаний низькими результатами 
європейського тестового оцінювання привів до висновку, що "система освіти Румунії 
потребує радикального реформування у відповідності стандартам якості" [6].  

Певне поліпшення викликало відкриття приватних університетів. Проте деякі з 
них надавали не якісні освітні послуги, крім того, зафіксовані випадки торгівлі 
дипломами. Навчання коштувало приблизно 350-500 € на рік, але відповідних знань 
студенти не отримували. Дипломи традиційно видавалися після 4-5 років навчання. 
Значним покращенням ситуації стала повна автономія університетів, яким стало легше 
вирішувати ці проблеми. Однак актуальним завданням залишалося вирішення 
дефіциту та надлишку робочої сили, оскільки ринок праці виявляв високий рівень 
нестабільності в 1990-х роках. Це стосувалося інженерних спеціальностей, правників, 
політологів, психологів, програмістів. Інше покращення в освіті стосувалося 
національних меншин. На даний момент існує повна система освіти угорською мовою 
(шкільні класи, вузи і кафедри в державних та приватних університетах), освіта (як 
правило, класи в молодших і середніх школах) німецькою, російською, болгарською, 
чеською, сербською, турецькою та українською мовами.  
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Висновки. Таким чином, проаналізувавши історичний аспект становлення і 
реформування середньої і вищої освіти Румунії помітно простежується зв’язок між 
загальним станом освіти та соціально-політичною і економічною ситуацією в країні. 
Можемо спостерігати, що ХХ століття є дуже важливим етапом, в ході якого були 
закладені основи для сучасної освіти та навчання, на рівні європейських стандартів. А 
входження Румунії в європейський освітній простір сприяло реалізації реформ 
Болонського процесу. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ В ПОГЛЯДАХ 
ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ. 

В статті розглянуто проблему становлення та розвитку культурологічної освіти 
в поглядах американських та європейських фахівців в сфері педагогіки та філософії, 
проаналізовано особливості та відмінності в розумінні понятійного апарата складових 
культурологічної освіти. 

Ключові слова: освіта, культурологія, культурологічна освіта.  
В статье рассмотрена проблема становления и развития культурологического 

образования во взглядах американских и европейских специалистов в области педагогики 
и философии, проанализированы особенности и различия в понимании понятийного 
аппарата составляющих культурологического образования. 

Ключевые слова: образование, культурология, культурологическое образование. 
The paper considers the problem of formation and development of cultural education in 

view of American and European experts in the field of education and philosophy, the peculiarities 
and differences in understanding the conceptual components of the apparatus of cultural 
education. 

Keywords: education, cultural studies, cultural education. 
 
Актуальність. Осмислення проблем освіти в широкому соціально-

культурному контексті є одним із найважливіших завдань сьогодення. Сучасні вчені 
прагнуть осягнути загальнокультурний сенс масштабних процесів глобалізації, 
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розглянути проблему в культурно-історичному та соціокультурному ракурсах, 
знайти культурні альтернативи цьому явищу. В працях зарубіжних вчених, 
присвячених питанням освіти, окреслюються різні шляхи вирішення цих проблем. У 
представленій публікації розглянемо погляди  педагогів-теоретиків (європейських 
Р.Джонсон,  С.Хол,  Р.Шведер, Р.Уильямс, Р.Хоггарт, П.Уиллис, Д.Хебдидж, 
Т.Джефферсон, А. Макроби, Е.Томпсон, П.Гілрой, А.Гофрон, Б.Барц, Г.Томас, 
Й.Габерман , Г.Поллок, Ю.Крістєва , Ф.Барц, З.Сардар, П.Дю Гей, С.Леш, Н.Зімфер, 
А.Грамскі, Ф.Боас, С.Ароновіц  та американських Дж.Бенкс, Л.Уайт, В.Беннет, 
М.Бауман, А.Майлз, Д.Брітзман, К.Хоей ) на проблему цілей і завдань 
культурологічної освіти. Американські педагоги приділяють велику увагу 
співвідношенню науки та навчальному процесу, структурі знань і змісту освіти , 
інтеграції окремих її компонентів та визначенню дидактичних засад. Аналіз 
американських та європейських тенденцій культурологічного напрямку гуманітарної 
освіти доцільно використовувати у практиці  культурологічного  забезпечення 
вітчизняного навчального процесу. Проблема культурологічної освіти як такої, що 
спрямована на розвиток особистості, її людських якостей, культури почуттів та 
морально-духовного стану знаходиться в центрі уваги вітчизняних та зарубіжних 
учених. Тому питання співвідношення загальної та культурологічної складової в 
університетській підготовці спричинює необхідність вивчення світового досвіду та 
аналізу світових здобутків у культурологічному забезпеченні навчального процесу. 

Мета даної роботи полягає в здійсненні аналізу культурологічного 
забезпечення навчального процесу в світовій практиці та конкретизується у 
наступних завданнях : 

- розкрити тенденції  культурологічної освіти в університетській 
світовій практиці; 

- виявити особливості культурологічної освіти в зарубіжних вищих 
навчальних закладах. 
В освітньому процесі проявляється соціалізація людини і наступність поколінь. 

У різних соціально-політичних умовах освіта визначається як стабілізуючий фактор 
між новими соціальними уявленнями та ідеалами попередніх поколінь, що 
втілилися в історичній традиції. Таким чином утримується  процес відтворення і 
передачі історичного та соціального досвіду і одночасно закріплюються  у свідомості 
молодого покоління нові політичні й економічні реалії, нові орієнтири суспільного і 
культурного розвитку. Cлід зазначити, що змістовно процес освіти є не лише 
передаванням знань. Освіта – це відтворення, трансляція й освоєння в 
життєдіяльності нових поколінь особливо стійких конструктів культури. Сьогодні є 
очевидним, що система освіти, як соціальний інститут, пронизує усі сфери 
суспільства, охоплює усіх без винятку його членів, і від її стану залежить майбутнє 
як окремих країн і народів, так і всієї людської спільноти[1,6]. 

Характерною особливістю сьогодення є те, що художні цінності нібито 
наново усвідомлюються у своїй культурологічної значущості. Осмислення 
проблем теорії та історії культури з галузі професійної переходять у галузь 
масової педагогічної практики, поступово перетворюючись в одну з загальних 
функцій культури, в діяльність універсальну як за охопленням широких верств 
населення, так і за різноманітністю сфер мистецтва, що залучаються до 
виховання. 
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У структурі гуманітарної освіти значна роль належить дисциплінам, що 
презентують культуру та мистецтво. Діячі освіти традиційно вбачають у 
мистецтві майже панацею від багатьох соціальних проблем, спасіння сучасного 
суспільства, оскільки воно є важливим фактором духовного розвитку 
особистості. В основі цього процесу – нове розуміння соціальних функцій 
культури в умовах розвитку засобів масової інформації, на фоні кризи 
гуманістичних цінностей; посилення ролі цих функцій – у процесах соціальної 
інтеграції суспільства, збереження його фізичного та духовного середовища, 
відтворення достатнього рівня духовної активності, духовної енергії 
суспільства. 

Серед традиційних напрямків гуманітарної освіти в навчальних закладах в 
останні 10-15 років з’являється новий вектор – культурологічний. 

Культурологія – не тільки нова галузь знань, але і світоглядна дисципліна, що 
доповнює філософію, котра у ряді своїх сучасних напрямків сама починає 
спиратися на культурологічні дослідження. Сьогодні культурологія визнається як 
сучасна основа гуманітарних наук. Культурологія неоднорідна в епістемічному 
відношенні, оскільки культура й окремі явища її вивчаються в декількох наукових 
дисциплінах (наприклад, у філософії, соціології, етнографії ,філології тощо). 

Вперше використання самого терміна «культурологія» в науковому обігу, 
згідно Оксфордському словнику, відзначено в 1913 році, коли його вжив німецький 
вчений В.Оствальд, в подальшому його підтримав американський антрополог 
Л.А.Уайт в 1949 р. Саме з його ім'ям, у словнику М.Вебстера, культурологія 
визначається в спеціальному сенсі як методологія, в якій культура розглядається як 
самодостатній процес, а культурні риси - в якості незалежних факторів[3]. 

Пізніше термін був використаний Р.Хоггартом в 1964 році, який заснував в 
Бірмінгемі Центр сучасної культурології. З 1970-х років С.Холл, разом зі своїми 
колегами П. Уіллісом, Т. Джефферсоном і А.Макроббі, створили міжнародний 
інтелектуальний рух. Вчені в Сполученому Королівстві та Сполучених Штатах 
розробили кілька різних версій культурологічних досліджень. Британська версія 
культурологічних досліджень була розроблена в 1950-х і 1960-х років, в основному 
під впливом Р.Хоггарта, Е.П.Томпсоном і Р.Уільямсом, а потім і С.Холлом та іншими 
в Центрі сучасної культурології в університеті Бірмінгема. Так, Р.Джонсон розглядає 
проблеми вищої освіти в контексті глобалізації, С.Хол розглядає проблеми культури 
і молоді в умовах нових соціокультурних реалій, Р.Шведер – духовно-ціннісного 
розвитку особистості на фоні соціально-освітньої трансформації,  Р.Уильямс – 
фундаментальних цінностей у механізмі забезпечення цілісності суспільства, 
Дж.Бенкс – досвіду американської традиції соціокультурного обґрунтування 
навчального плану тощо[4,6]. Серед важливих завдань, які ставляться перед 
освітою в нових соціокультурних умовах, особливу місію відводять гуманітарній 
підготовці. 

У зарубіжній гуманітаристиці продовжується дискусія відносно обсягу меж 
предмету культурології, понятійного апарату, способів її вивчення, дослідницьких 
напрямів та проблемних аспектів. Безперечно,  що культурологія, як автономна 
наукова дисципліна, інтегрована міждисциплінарна галузь знання, трактується не 
тільки як предметна сфера, а й значною мірою як проблемне поле смислів 
колективного людського існування. Л.Уайт вважав необхідним вичленити із 
традиційної культурної антропології, що досліджувала, в основному, культурні 
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розбіжності між народами, спеціальну науку – культурологію, що орієнтована на 
вивчення універсальних явищ культури, спільних для різних народів [4]. Проте в 
західній науці термін «культурологія» не закріпився, а проблема, що поставлена 
Л.Уайтом,  вивчалась,  в основному,  філософами та філологами у руслі 
лінгвістичної філософії (структуралізм, постструктуралізм), прибічниками історичної 
антропології та соціологами, що сповідували структурний функціоналізм.  

З появою навчальної дисципліни «культурологія» починає формуватися 
поняття «культурологічна освіта». Сьогодні вона перебуває в стадії становлення. З 
моменту своєї появи це поняття трактується широко, не обмежуючись лише 
вивченням дисципліни «культурологія». 

У широкому сенсі культурологія нині трактується як комплексна гуманітарна 
наука, яка охоплює всю сукупність знань про культуру і містить в собі філософію 
культури, теорію культури, історію культури, культурну антропологію, соціологію 
культури, прикладну культурологію, історію культурологічних навчань. 

У вузькому сенсі під культурологією розуміється загальна теорія культури, на 
основі якої розвиваються культурологічні дисципліни, які вивчають окремі форми 
культури, такі як мистецтво, наука, моральність, право та ін. 

Багатомірність поняття «культурологічна освіта», як показує аналіз, має 
початок як у теорії, так і в педагогічній практиці. 

Сьогодні ми, як ніколи, залежимо від культури, від рівня її розвитку, від 
доступності високої культури для молоді, від ступеня залучення культури до 
освітньо-виховного процесу. Концепція культурологічної освіти передбачає 
вивчення дисциплін, спрямованих на глибоке осягнення проблеми місця і ролі 
людини в історії світової цивілізації. Це, насамперед, такі предмети, як естетика, 
етика, історія світової культури. В сучасній освіті культурологія визначається як нова 
галузь знання, оскільки в ній найбільш повно виявляються принципи гуманізму, 
високої моральності і самоцінності кожної особистості. Дж.Бенкс відзначає, що 
культура, як сфера духовної життєдіяльності особистості, обумовлює зміст і ціль 
навчання і такий підхід дасть можливість відродити й упровадити вічні цінності, 
ефективніше впливати на загальний розвиток суспільства [4]. 

Трактування сутності і взаємозв’язків культурологічної освіти є принциповим 
питанням як для теорії, так і для практики. Один із провідних спеціалістів в галузі 
культурології С.Хол відзначає, що в теоретичному аспекті широке розуміння поняття 
«культурологічна освіта» – це результат традиції [6]. Ця ідея вносить в історичне 
пізнання уявлення про порядок, зв’язаність і послідовність історичного процесу, 
вбачаючи їх, насамперед у духовній сфері. Вона містить розуміння особливостей 
існування і розвитку людини в межах історії. Саме таке трактування культури і 
визначає розуміння «культурологічної освіти» сьогодні як сукупності моральної, 
естетичної, художньої освіти і виховання, що в цілому сприяють інтелектуально-
емоційному розвитку особистості. 

Завдання культурологічної освіти, на думку провідних сучасних філософів і 
педагогів, що займаються дослідженням цієї проблеми, визначаються наступними 
тенденціями: 

 сприяти розумінню чужої культури, способу життя тощо; 
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 вивчати культуру з метою самоорганізації (прояв гуманітарного і 
соціокультурного підходів, коли суб’єкт соціального впливу як об’єкт розглядає 
самого себе); 

 досліджувати культурні процеси з метою контрольованого впливу [4; 6]. 
Розширення культурологічної спрямованості навчання у вищих навчальних 

закладах - одна з основних рис освіти. Культурологічна підготовка сьогодні є 
невід’ємною складовою загально-гуманітарної освіти в університеті. Соціально-
гуманітарна підготовка в університетах спрямована на індивідуальний розвиток 
особистості, важливість і необхідність вивчення різних культур [6]. В освітньому 
просторі існує безліч культурологічних моделей. Залежно від провідної ідеї 
розрізняють спектр підходів - модель національної школи, «пілотна» школа XXI ст., 
школа «діалогу культур» та ін. Метою культурологічної освіти вважається етичний 
розвиток особистості та формування «міжкультурної компетентності», яка 
трактується як позитивне ставлення до розмаїття культур, мов, звичаїв, поглядів у 
всіх галузях життя. Завдання культурологічної освіти визначаються як здатність до 
спілкування з культурою і в культурі;  відтворення культури; самовідтворення в 
культурі [1]. Культурологічна підготовка у вищих навчальних закладах відбувається 
протягом усього навчання. На здійснення культурологічної підготовки спрямовані 
передусім загальноосвітні програми, мета яких полягає у подальшому духовному 
розвиткові молоді, допомозі їй в орієнтації в суспільстві та адаптації до суспільних 
змін, ознайомленні з культурною спадщиною  людства. Одним з основних завдань 
освіти на сучасному етапі зарубіжні вчені вважають виховання культури соціально 
відповідального рішення і вчинку, а, отже, активної творчої діяльності [6]. Постійно 
наголошується, що освіта, спираючись на національні особливості культури й досвід 
різних соціальних і національних груп, має розвивати у студентів, необхідне на 
сучасному етапі, глобальне мислення. А для того, з перших років навчання,  
вводяться курси етики, спрямованні на ознайомлення молоді з кращими зразками 
духовної спадщини людства, підготовку до самостійних роздумів над моральними 
проблемами, якими насичене особисте та професійне життя людини. Також в  
навчальних планах передбачаються курси мистецьких дисциплін (театральна 
практика, інструментальна практика, хоровий спів тощо) для студентів не лише 
філологічних та педагогічних факультетів, а й майбутніх фахівців з точних наук. 
Тобто художнє виховання вважається одним з головних чинників становлення та 
розвитку творчої, освіченої, культурної особистості. У вищих навчальних закладах в 
Європі велика увага приділяється вивченню літературних творів у структурі 
культурологічного знання, як потужного емоційно-образного джерела формування 
загальнолюдських цінностей. 

Закономірно виникає необхідність відображення в навчальних планах і 
програмах таких напрямів педагогічної діяльності, як виховання у студентів 
зацікавленості й поваги до культур народів світу, розуміння загальнолюдського і 
специфічного в цих культурах, виховання поваги до глобальних, загальносвітових 
подій, розуміння їх характеру й наслідків для долі народів світу, визнання 
рівноправними різних поглядів на світові явища і події, розвиток навичок системного 
підходу до вивчення світових процесів. Дослідження Д.Брітзман, К.Хоей, Н.3імфер, 
присвячені проблемам підготовки викладачів, здатних працювати у полікультурному 
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педагогічному середовищі, підкреслюють важливість етнографічних знань. На 
сучасному етапі в теорії та практиці полікультурної освіти намітилися певні підходи:  

- вивчення здобутків світової культури та їх практичне використання; 
- міжпредметний підхід до вивчення класики світової культури;  
- визнання пріоритету гуманітарної культури та необхідності глибокого 

знання світової класики [1; 2; 6]. 
Як зазначає американський дослідник Ф.Боас, ці три вказані феномени є 

однаковою мірою досягненням людської цивілізації та суспільними процесами, які 
неможливо затримати, обмежити або відповідно скерувати  [6]. Характерні 
особливості сучасного соціуму створюють ситуацію, згідно з якою у процесі світової 
освіти, в широкому розумінні, особливої уваги заслуговує багатокультурність як 
визначний чинник формування почуття свідомості молодого покоління [4; 6]. Саме 
цей соціальний чинник став провідним у розбудові культурологічного напрямку 
гуманітарної освіти в ідеї домінування моральної свідомості як головного орієнтира 
майбутнього. 

Заслуговують на увагу погляди зарубіжних філософів та педагогів на 
проблему полікультурної, поліетнічної освіти як провідного соціального фактору 
сучасності, який певною мірою визначає доктрину культурологічної освіти. 
Міжкультурна освіта відповідальна за стан багатокультурного суспільства. 
Польський педагог А.Гофрон пише: «Освіта відповідальна за побудову більш 
солідарного світу. Вона має творити новий гуманізм, у якому домінуватиме етнічний 
компонент, а знання про культуру та духовні цінності різних цивілізацій і шанобливе 
ставлення до них посядуть належне місце як необхідна перевага глобалізації, яка не 
обмежиться лише суто технічними й господарськими аспектами. Усвідомлення 
спільноти долі є основною підставою будь-якої міжнародної співпраці»[1,с.107]. 
Проблеми культурологічної освіти перебувають у центрі теоретичного осмислення 
науковців, які концентруючись на нормативному аспекті , формулюють цілі 
багатокультурної освіти. Так, наприклад, Й.Габерман вважає, що це передусім:  

 заперечення дискримінаційних підгруп; 
 толерантність;  
 підтримання диференційного підходу;  
 охорона права на відмінність;  
 відповідальність  [1,с.106 ].  
Ф.Барт,  розглядаючи культурологію у світі постколоніальної теорії, як зміст і 

практику повсякденного життя, цілі формулює так:  
 поважати представників інших культур і способи їхнього життя;  
 навчитися  толерантно ставитися до різних ситуацій, способів життя й 

буття;  
 вивчати причини поведінки і дій представників інших культур; 
 звертати увагу вихованців на неприпустимість приниження етнічних 

меншостей;  
 показати, що, крім європейського та північноамериканського типу 

філософії, існують і інші;  
 опрацьовувати безконфліктні норми поведінки, які служать запобіганню 

конфронтації;  



 218 

 допомогти учням сприйняти певні елементи інших культур для власної 
системи мислення й мотивації [1,6].  

B описовій формі ці цілі окреслює, мотивуючи багатокультурну освіту, Г.Томас, 
який стверджує, що «багатокультурна освіта потребує, крім розуміння чужої системи 
культурних координат, осмислення власної системи культурної орієнтації» [1,с.108].  
Тому важливою метою полікультурної освіти вважається необхідність спонукати до 
зміцнення власної культурної ідентичності,  формування національної 
самосвідомості. Таким чином, освіта в Європі та Америці - це «використання 
культурних надбань різного рівня диференціації і глибини» [1,с.110]. Аналіз 
літератури показав наявність різноваріантних векторів культурологічної освіти, що 
робить для нас проблему вибору орієнтиру відкритою. 

Ознайомлення з культурами народів світу в навчальних курсах на Заході 
здійснюється за принципом послідовності: культура власного народу-культура 
національних меншин-культура сусідніх народів-культура колоній-культура інших 
народів світу,що відрізняється від принципу історизму, який спостерігається в 
вітчизняній практиці. 

В надрах самого культурологічного знання активно проходить процес 
диференціації, що призвело до формування декількох підходів у розгляді проблем 
культурологічної освіти. Одні відстоюють необхідність синтезу культурологічних 
предметів та знань на основі одного визначеного підходу, інші – виступають за 
поєднання в культурології різних підходів, треті – вважають за можливе і навіть 
необхідне вибудувати курс як сукупність культурологічних практик – засобів розвитку 
ціннісної особистісної суб’єктивності [2]. 

Полікультурна освіта на Заході зорієнтована на вирішення завдань 
поліетнічного виховання. «Міжкультурна компетентність» є провідним соціально-
освітнім орієнтиром і тлумачиться як позитивне ставлення до розмаїття культур, 
мов, звичаїв, поглядів в усіх галузях життя. Мета полікультурної освіти в 
американських університетах визначається як поглиблення й розширення розуміння 
студентами расове та етнічне неоднорідного суспільства, створення умов для 
запобігання виникненню конфліктів на міжнаціональному ґрунті [4]. У вітчизняному 
освітньому просторі мета полікультурної освіти визначається як формування 
культурологічного світовідчуття, виховання в студентів зацікавленості та поваги до 
культур народів світу, розуміння загальнолюдського й специфічного в цих культурах, 
уваги до глобальних, загальносвітових подій, розуміння їх характеру та наслідків 
для долі народів світу, розвиток навичок системного підходу до вивчення світових 
процесів, визнання різних поглядів на світові явища й події [1]. 

Таким чином, наукового обґрунтування структура культурологічної освіти поки 
ще не дістала. Сформувалися лише напрямки пошуків. Проблеми розвитку 
культурологічної освіти активно обговорюються у філософсько-педагогічних 
виданнях. У публікаціях зарубіжних педагогів (Р.Уільямса, П.Уілліса, П.Гілроя та 
інших) висвітлюються проблеми нових освітніх технологій, продуктивних методів 
викладання культурологічних курсів, авторські моделі їх розбудови в навчальних 
закладах різного типу. Спеціалісти вважають, що однією з прихованих причин кризи 
освіти є те, що образне представлення знань замінюється інформацією.[1; 2] 

Культурологічний напрямок гуманітарної освіти запроваджується заради 
збереження та культивування гуманістичних цінностей і ідеалів у свідомості 
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прийдешніх поколінь. Цей процес, щоб бути ефективним, повинен являти собою 
синтез чуттєвого і раціонального, емоційного та інтелектуального рівнів засвоєння. 
Перетворення культурологічних курсів у інформаційно перевантажене,  абстрактно-
логічне знання, де не залишається місця рефлексії, призводить до розмивання, 
навіть знищення їх специфіки і безпорадності у вирішенні проблем духовного 
розвитку особистості. 

Отже, ми можемо констатувати, що пошук методичних та методологічних 
підходів до розвитку культурологічної освіти є досить складним. Він передбачає 
використання усього наявного матеріалу в галузях морального, естетичного, 
художнього виховання, а також експериментальний пошук в таких умовах, що 
сприяють прояву індивідуальної творчості людини в реалізації принципів 
особистісне орієнтованого навчання. 

У процесі розкриття проблеми культури в зарубіжних вищих навчальних 
закладах домінує зорієнтованість на етнографічний компонент, тобто, передусім, 
увага зосереджується на ознайомленні студентів зі звичаями, традиціями, 
віруваннями, ментальністю, народною художньою творчістю, фольклором, 
громадським побутом, матеріальною культурою. У вітчизняному освітньому просторі 
в представленні наук про культуру переважає філософсько-історичний підхід [1]. 

Таким чином зарубіжний досвід культурологічної підготовки відзначається 
більшою утилітарністю, а вітчизняний – більшою академічністю, логіка репрезентації 
світової культури відзначається в зарубіжній практиці пріоритетом етнографізму, у 
вітчизняній – послідовним історизмом. 

Світові тенденції культурологічної освіти полягають у теоретичності та 
раціональності в репрезентації культурологічного знання в навчальному просторі, 
слідуванні принципам аксіологізму, антропоцентризму, персоніфікації, 
реалізованості концепції літературоцентризму культури, представлення 
мистецтвознавчого та художнього компонентів культури, репрезентації 
етнокультурної проблематики. 

Протиріччя між активним впровадженням культурологічної освіти та 
недостатнім науковим обґрунтуванням деяких суттєвих аспектів цього процесу 
зумовлює актуальність подальшого дослідження окресленої проблеми. 

Аналізуючи дану проблему ми дійшли висновку що, в сучасних умовах 
розвитку суспільства безперечним є визначення освіти як одного із пріоритетних 
чинників творення життєвого шляху людини і суспільства. Вона формує відношення 
людини до знання природних потенціалів, сприяє росту інтелектуального й науково-
виробничого рівня особистості, суспільства та країни. Через те, що суспільство 
звертається до освіти не випадково, а завдяки необхідності, виявляється, що освіта 
в одному із своїх головних аспектів існування є не тільки соціальною необхідністю і 
цінністю, відмова від якої або недооцінка її унеможливлює подальше збереження, 
відтворення й розвиток соціальності, а й те, що прогрес суспільства його зростання 
ведуть до підвищення соціального статусу освіти. 

Оскільки ми заявляли про розгляд тенденцій культурологічної освіти , можемо 
зазначити , що культурологічна освіта здійснює входження людини в цілісне буття 
культури. Особистість, у даному контексті, розглядається, як суб'єкт культури, що є 
не тільки її споживачем, але також носієм і творцем культурних цінностей. 
Досліджуючи завдання культурологічної освіти, необхідно поряд з іншими аспектами 
враховувати, на що вона покликана: сприяти інтеграції і гармонізації особистості в 
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національну та загальносвітову культуру; формування загальної культури 
особистості; створення умов для її культурного і соціального самовизначення; 
оволодіння особистістю сучасною загальною культурою. 

Висновки. Згідно завдань нашого дослідження відзначаємо, що особливості  
культурологічної освіти полягають в реалізації її функції шляхом поєднання 
навчання й виховання з культурою, як системою базових цінностей, яка повинна 
служити мотивом теперішньої і майбутньої діяльності. Культурологічна освіта 
виступає як діяльність по залученню людини до культурного простору того 
суспільства, у якому вона живе, оскільки вона є каналом передачі знань і духовних 
цінностей, накопичених культурою народу, вона ж підтримує єдність і цілісність 
соціального досвіду й досвіду власної діяльності. 

Отже, основною вимогою культурологічної освіти повинно стати формування 
такого світогляду, який би містив у собі єдине інтегроване знання, що в остаточному 
підсумку визначатиме культурний і професійний рівень людини, і найбільш 
відповідне інтересам глобального виживання. 

Культурологічна спрямованість освіти має важливе значення не тільки для 
загальної освіти, а й у тому сенсі, що загалом всі науки, не тільки гуманітарні, а й 
природничі, повертаються до вивчення культури, такий підхід виявляється істотним і 
значущим, тому що без нього неможливо стати сучасною культурною людиною – 
тією, яка знає, працює, мислить і проявляє свою креативність. 
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ДАВНЬОРУСЬКИЙ ІКОНОПИС В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ ОСОБИСТОСТІ 
У статті проаналізовано педагогічний потенціал давньоруського іконопису в 

екологічній освіті особистості. 
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In the article pedagogical potential of the ancient Russian icon-painting in ecological 
education of personality is analysed. 

Key words: ecological education, ecological development. ancient Russian icon-painting, 
koloristic and composition receptions of painting.  

 
Актуальність дослідження. Аналіз наслідків багаторічного антропогенного 

пресингу на природу, введення моніторингу природних об'єктів, розробка шляхів 
усунення негативних наслідків взаємодії людини з природою входять в сферу 
екологічної науки. Проблеми екологічної безпеки людства сучасному етапі повинні 
розв'язуватися висококваліфікованими, професійно підготовленими кадрами. 

Екологічна освіта невідривна від екологічного виховання. Екологічне виховання – 
це формування єдності свідомості і поведінки, гармонійної з природою. Проте ми 
звикли до виразів "людина і природа", "взаємини людини і природи", тобто самою 
постановкою проблеми, ми розділяємо себе і природу. Однак, людина не суперечить 
природі і не протистоїть їй, вона є невід’ємною її частиною. Людина єдина з природою. 
Разом з тим, думка сучасника спрямована на відчужене і споживацьке ставлення до 
природи, як до "безголосої речі", яка служить сировиною й засобом для досягнення 
утилітарної людської мети.  

Святоотецька спадщина свідчить, що Творець створив світ як поему, як книгу, 
яку людина покликана прочитати ("читати світ як книгу"), а не використовувати природу 
для самоствердження. Священне Писання подає картину світу не як даність, що 
виникла випадково, а як осмислене, гармонійне, впорядковане й прекрасне творіння. 
Аналізуючи спадщину Афанасія Великого (ІІІ-1V ст.), В. Бичков пише, що святитель 
вказував: "Коли б все сталося випадково, без розумної причини, то все і утворилося б 
абияк – без плану, без порядку. Проте, насправді ми бачимо інакше: все в світі 
дивовижно впорядковане" [1, с. 93]. 

В. Бичков наводить цитату Іполита Римського (ІІ-ІІІ ст.): "Прекрасно, занадто 
прекрасно, – все, що створив Бог і Спаситель наш, що бачить око і чим міркує душа, 
що осягає розум і до чого доторкається рука, що обіймається думкою" [1, с. 219]. Тому 
альфа і омега екологічної освіти – це виховання пошани до природи та життя інших 
людей. Людина має право на здійснення власного вибору, але вона несе 
відповідальність за нього і його наслідки, як перед іншими людьми, так і перед 
природою. Екологічне освіта – це навчання протягом всього життя, і, таким чином вона 
торкається не тільки дітей і молоді. Доросла людина також, крім безпосередньої 
інформації, потребує простору для роздумів, для визначення бази цінностей і 
образного гармонійного сприйняття природи. Приймаючи підхід, що полягає в навчанні 
протягом всього життя, ми одночасно приймаємо і той факт, що екологічна освіта 
охоплює всі вікові групи.  

Мета статті полягає у висвітленні педагогічного потенціалу давньоруського 
іконопису в екологічній освіті особистості. Завдання - виявлення та аналіз педагогічного 
потенціалу давньоруського іконопису в екологічній освіті особистості. 

Проблемі екологічної освіти здавна відводилося велике значення ще в 
святоотецької спадщині. Філон Олександрійський (Іст.), Іриней Ліонський (ІІ ст.), Ориген 
(ІІ-ІІІ ст.) та інші подали високодуховні приклади християнського світорозуміння і 
поширили їх на весь універсум: природу, людину, творіння її рук. У наш час цьому 
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питанню відведені праці В. Зеньковського, І. Ільїна, Л. Сурової П. Флоренського, 
Є. Шестуна та інших. 

Вивчення природи за складеними сучасними ґрунтовими, лісовими, 
біоекологічними кадастрами, не враховує головного фактору – human factor – 
людського фактору. У третьому тисячолітті "екологічний імператив" особливо тісно 
пов'язаний з "духовним імперативом" особистості. Крім того, наведений перелік 
кадастрів є позаісторичним, оскільки не враховує історичної динаміки становлення 
екологічних надбань через православне мистецтво. Саме воно наполягає на тому, що 
лише духовне ставлення до природи, яке здатне сприймати її красу, може вирішити 
екологічні проблеми. 

Жодна краса не врятує світ, якщо люди втратять здатність до її споглядання і 
співпереживання. Для мертвої душі і світ є мертвим. У нашому сьогоденні ми стали 
нездатними сприймати красу природи, як живу істоту, оскільки сприймаємо природу 
лише фізичними, а не духовними очима, як писав Г. Державін, у нас "закрыты мглою 
очеса". Тому сучасна екологічна криза сприймається в православ'ї як наслідок 
духовної кризи людства. Відкрити "духовні очі" можна засобом спілкування з 
давньоруським іконописом. Слово і образ у ньому є нероздільними. Священне 
Писання можна розглядати як ікону, написану словами, а ікону – як священну історію, 
зображену фарбами і лініями, як колірні письмена. Як Священне Писання, так і 
Священне Передання слухають і споглядають у повній безмовності. Священне 
Писання відкриває духовний світ природи людській душі, а через ікону людська душа 
спілкується з ним художньою символічною мовою. Священне Писання і Священне 
Передання сповнені екологічних аспектів взаємин людини і природи. Так, іконопис за 
Старим Заповітом втілює художніми засобами слова Второзаконія: "Якщо довго будеш 
тримати в осаді якесь місто, щоб завоювати його, то не ламай дерев його від яких 
можна харчуватися, не спустошуй місцевості, бо дерево в полі не людина, щоб змогло 
сховатися від тебе в укріплення" (Втор. 20,19). Беззахисність рослин зобов’язує 
людину бережливо ставитися до них навіть у часи війни. У законі Мойсея є правило, 
яке оберігає безпомічних тварин: "Якщо знайдеш вола ворога твого чи осла, який 
заблудився, проведи його до нього; коли побачиш осла ворога твого, який упав під 
вагою ноші своєї, не залишай його, а розв’юч його" (Ісх. 23, 4-5). 

Ікона як Священне Передання також містить екологічні аспекти. Так, існує 
декілька положень призначення ікони. Розглянемо ті з них, що безпосередньо 
стосуються екологічної освіти. 

Перше положення – антропологічне, оскільки православна ікона вказує, що 
людина є відповідальною за оточуючу її природу. Іконопис втілює взаємозв’язок 
духовного розвитку людини і стану природи, розкритий у словах Священного Писання: 
"Проклята земля за тебе"... Ці слова звернені до людини, яка втратила цілісне 
сприйняття світу – ціломудріє, цілісну мудрість, яка включає морально-духовний вимір 
стосунків людини і природи. Людина спотворила ієрархію буття, спотворила свою роль 
по відношенню до оточуючого світу і повинна відновити її через власне духовне 
переродження. Іконопис підтверджує патристичну думку про те, що збереження 
природи слугує засобом душевного вдосконалення людини, розвитку в неї "серця 
милуючого" до природи (Ісак Сірін).  

Православний іконопис нагадує художніми засобами про необхідність складання 
кадастру духовних ідей і етичних норм – "екологічного імперативу", оскільки екологія – 
проблема моральна. Давньоруське мистецтво виражає аксіологічне ставлення до 
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природи, що збереглося і стало сутнісною рисою української національної 
ментальності, яка має формуватися в процесі екологічної освіти.  

Друге положення – особливість ікони — ктисіологія, так званий екологічний 
аспект, оскільки на православних іконах зображається переображений і освячений 
світ, який є творінням слави Божої, якою він сповнений. так, на іконі "Різдва 
Христового" біля новонародженого Богонемовляти знаходяться тварини, освітлена 
печера, переображені гори та зірка, яка також бере участь в цьому великому таїнстві, 
якби освячуючи його духовним світлом. На іконі Хрещення Христа в Йордані 
з'ясовується, що води зі всім, що в них знаходиться також освячені. Все знаходиться в 
послуху Христу і ним прославляється. На іконі "Переображення Христа" ми бачимо 
нову землю і нове небо, тобто те, що очікуємо в майбутній славі.  

Третє положення, з яким ми зустрічаємося в православній іконі – ікона стає 
засобом об'єднання та спілкування всіх людей, які мають спільний духовний світогляд, 
що носить вселенський характер. Так, в іконі "Різдва Христового" ми бачимо 
зображення Богоматері, добрих пастухів, волхвів зі сходу, які прийшли вклонитися 
Христу. Навкруги новонародженого Христа мудреці і безграмотні, іудеї з людьми зі 
сходу, люди з ангелами. Всі надають славу Христу і складають єдину духовну сім'ю. 
При цьому не враховується ні освіта, ні національність, ні вік. Разом з тим, книжники і 
фарисеї, які стверджуються на раціоналізмі і на владі, не беруть участь в таїнстві 
божественного олюднення і залишаються непричетними божественній славі. 

Особливе місце в іконах відводиться зображенню природи. Недоцільно 
порівнювати "пейзаж" у мирському живописі і зображення природи на іконі. Ми не 
застосовуємо термін "пейзаж" по відношенню до ікони з декількох причин. По-перше, 
слово "пейзаж" давнім іконописцям було невідомим (воно ввійшло з французької в 18 
ст.). По-друге, в іконописі немає пейзажу тому, що зображення природи в ній – це перш 
за все сукупність логосів-символів – сукупність, ієрархічної побудови світу, яка 
розгорнута до людини (див. далі – "зворотна перспектива"). За вченням Максима 
Сповідника "в потойбічній сфері буття містяться логоси-початки цього світу, а в 
плотському світі логоси-символи духовного буття" [4]. По-третє, ікона представляє світ, 
переображений, не пошкоджений гріхом, а пейзаж відображає світ після гріхопадіння 
тобто чисто матеріальний, без будь-якого духовного перетворення. Для православного 
іконописця "весь світ є як би величезною іконою – реалізацією передвічного творчого 
задуму Божественного Іконописця. Митрополит Антоній Сурожський пише, що 
Творець доручив нам світ, ним створений, відкрив творчу можливість зробити з цього 
світу чудо краси і гармонії [5, с. 201]. 

Християнська культура сформувала вміння відчувати за видимістю речей – їх 
духовний зміст, здатність сприймати духовні поняття, користуючись образами дерева, 
води, гір, неба. Погляд людини набував особливої якості: від предметів нижчих, як би 
по східцях, підніматися до предметів піднесених і довершених. Видимий оку порядок у 
природі був відображенням невидимого світу, в якому панують закони краси. Давній 
русич вчився "читати світ" як книгу. Тому зображення природи на іконах, – це не тільки 
тло, але космос, який чекає свого переображення через людину. Скеля на іконі – це 
вигострена глиба граніту, з багатокутними плитами, схожими на величезні кристали. 
Скеля, яка має перетворитися на алмаз в майбутньому Царстві світла. Море, 
відзначене лініями хвиль, що коливаються, повинне стати подібним небу – морем 
світла. Дерева зображені такими ж скупими лініями, як скелі, що мають розцвісти як 
райські квіти. Пейзаж повністю підпорядкований людині. Земля чекає через людину 
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свого оновлення – другого духовного народження.  Отже, ікона – це вікно в світ іншої 
природи, але вікно це відкрите тільки для тих, хто володіє особливим, духовним зором. 
Суттєве значення для набуття духовного зору мають колористично-композиційні 
художні прийоми. Зокрема, значущою є символіка кольорів іконопису. Кожен колір має 
своє значення. Він вважається таким же важливим, як і слово, адже кожний з них має 
своє символічне наповнення. 

Колір на іконах виконує функцію символічної мови, яка повинна виражати не 
співвідношення кольорів, а свічення природи і людських осіб, осяяних духовним 
світлом, джерело якого зовні нашого фізичного світу і символізує простір "не від миру 
сього". Тобто ікона сяє Фаворським світлом переображення, світлом "паче-
природнього світла".  

Найяскравішими фарбами на іконах зображена пустеля, де живуть "пустиники". 
Це – сад небесних кольорів, у ньому відблиск райської краси (ікона "Дитинство 
Іоанна"). Зелений колір – колір трави і листя, юності, цвітіння, надії, вічного оновлення. 
Зеленим кольором писали землю, він був присутній там, де започатковується нове 
життя (ікони "Різдва").  

Доцільно проаналізувати символіку зображення рослинності, води та гір, які 
представляють органічну цілісність природи. Так, за деревами, які ми бачимо в різних 
сюжетах, важко визначити їх породу, до того вони є умовними. Вони представляють 
майже елемент орнаменту, його мотив. Кожне дерево позбавлено і натяку на об'єм, 
воно схоже на засушений в книзі листок. Навіть коли вгадується, наприклад, пальма, 
то вона представляє з себе "ієрогліф", що позначає пальму взагалі. Такий підхід до 
зображення рослин докорінно відрізняється від західноєвропейського проантичного 
"мімезиса". В давньоруському мистецтві до 16 ст. окреме дерево – pars pro toto (лат. 
"частина замість цілого") вертограда едему, в західноєвропейському ж пейзажі того 
часу дерево представляло не символ, а "плотську конкретику" реального, 
матеріального світу.  

При зображенні води давньоруські іконописці розчленовували водну гладінь на 
ритмічно організовані пласти, між якими залишались як би борозенки. І якщо уважно 
придивитися, можна знайти тотожність способів при обробці води і волосся. Це ніщо 
інше, як чергова метафора, що запозичена з літературного джерела, зі слів пророка 
Данила: "... і волосся глави Його (Ветхого днями) – як чиста хвиля" (7 : 9). Такий 
"двосторонній рух" був властивий не тільки символам, але і метафорам: цитата діє в 
обидві сторони. У візантійського майстра вода схожа на волосся в меншій мірі, вона 
струмує смугами або всього лише нагадує пласти, причому і в тому, і в іншому випадку 
не обов'язково ритмічно злагодженими. Візантійський іконопис зображав її 
"натуральніше" давньоруського. Складається враження, що за грецькою традицією, 
вода за інерцією продовжує залишатися окремою стихією, тоді як у Давній Русі, вона 
нероздільно поєднувалася зі стихією землі.  

Отже, ікону не можна розчленувати на фрагменти, на деталі, вона сприймається 
цілісно, одним внутрішнім духовним відчуттям. В той час, як картину можна розглядати 
аналітично, міркувати про окремі її фрагменти картини, вказувати, що подобається і що 
не подобається в ній. 

Проаналізуємо символіку зображення гір. Гори в іконописі Давньої Русі "золотого 
періоду" – не тільки символ Святого Духу, але і метафора, що виражає реакцію 
природи на явище Бога в світ. Краплеобразні виступи, так звані "п'яточки", є 
образотворчою транскрипцією слів царя і пророка Давида "горы взыграшася яко овни, 



 225 

и холми яко агнцы овчии" (Пс. 113: 4). Союз "яко" прямо говорить про порівняння. Він і 
є причиною виникнення метафори. Попередній (3-й) вірш цього ж псалма "море 
выгляде и побеже, Йордан возвратися вспять". У іконі "Богоявлення" іконописець 
розумів ці слова символічно, а не метафорично, тому тлумачив їх "в особах": Йордан у 
вигляді людини похилого віку, що розвертається назад, а море у вигляді хлопця, який 
сидить на фантастичній тварині або рибі й тікає вбік від Христа. На своє питання "Що 
ви стрибаєте, гори, як вівці, і ви, горби, як агнці?" Псаломщик відповідає: "от лица 
Господня подвижеся земля, от лица Бога Иаковля" (Пс. 113: 6-7); тобто йдеться 
безпосередньо про момент явища Самого Бога в наш світ. 

Серед художніх прийомів, окрім колористичних, особливе місце належить 
композиційним, зокрема – зворотній перспективі. Відношення до простору в 
іконописців Давньої Русі було символічним, оскільки вони зображали простір "не від 
світу цього", який подавали засобом так званої зворотної перспективи. Простір "не від 
світу цього" має властивості, відмінні від властивостей земного простору, оскільки він 
не підпорядкований логіці матеріального світу . Зворотна перспектива давніша за 
лінійну. Іконописці були переконані в недосконалості фізичного людського зору, якому 
не можна довіряти через його плотську природу, і тому намагалися зобразити світ не 
таким, яким вони його бачать, а таким, яким він є насправді. Питання ж про те, яким є 
світ насправді, могло розв'язуватися тільки умоглядно, коли за аксіому приймається не 
досвід земного тілесного життя, а духовні основи світобудови.  

У прямій перспективі лінії сходяться в крапку, яка лежить як би в глибині 
площини зображення. Саме так ми і сприймаємо предмети фізичним зором. У разі 
зворотної перспективи має місце зворотне, – лінії сходяться в крапці, яка лежить зовні 
картини, тобто там, де знаходиться споглядач. Прийом цей має глибоко символічний 
смисл. По-перше, він покликаний показати неземне єство буття, а по-друге, сходження 
ліній у просторі глядача демонструє включення споглядача в духовний світ іконопису. 

Як писав о. Павло Флоренський в своїй роботі про зворотну перспективу, цей 
прийом використовується в іконописі навмисно. Саме в кращих іконописців він 
виражений з найбільшою силою. Зворотна перспектива може служити "прийомом 
підкреслення". Зокрема, часто Євангеліє, яке є живописним центром в іконі, дається в 
зворотній перспективі, а бокові грані пишуться в яскравих тонах. Ми бачимо 
обкладинку Євангелія, але яскраві грані, що розростаються в глибину, показують, як 
незрівнянно більш важливим є те, що стоїть за цією обкладинкою й складає внутрішній 
смисл Євангелія. 

Крім того, якщо в картині нашу увагу привертають зображення першого плану, то 
на іконі – образи, що знаходяться за гранню розуміння. Побачити і збагнути їх може 
лише людина з розвиненим духовним баченням. У плотської людина всі думки, 
відчуття і прагнення спрямованні лише на те, що влаштувати земне благополуччя і 
догоджати плоті. У душевної людини очі розуму (духу) затьмарені пристрасними 
відчуттями серця і фантазіями думки. Тому ні плотська, ні душевна людина не можуть 
проникнути в цю потаємну область духовних образів, зокрема і образів природи. 

При зворотній перспективі, коли споглядач "входить" в духовне поле ікони, 
простір перестає бути перешкодою. Далекий предмет не стає ілюзорно зменшеним. 
Величини в іконах носять не просторовий, а аксіологічний характер, виражаючи ступінь 
гідності та духовне значення. Таке спрямування містить високий педагогічний 
потенціал.  
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Отже, з позиції православної естетики, ікона є вказівкою на вищу духовну красу, 
яка може бути передана символічно через лінії і фарби. Іконопис – особлива 
символічна система. Діонісий Ареопагит указував на те, що в священних зображеннях 
повинна бути присутня як схожість, так і відмінність. Схожість для того, щоб художнє 
зображення було пізнаним, а відмінність для того, щоб підкреслити, що ця подібність, є 
іносказанням, але не дзеркальним відображенням [2]. Між небесним і земним світами 
існують подібності. Земні реалії не дзеркальне зображення, а символи майбутнього, 
тому ікона – символ майбутнього переображення космосу. Ікона – це образ, 
переображеного світу, вона дивиться з майбутнього в теперішній час. Чинник 
життєвості, єдності, дієвості і цілісності ікони один – одухотворення світу. 

Педагогічний потенціал давньоруського іконопису полягає в тому, що споглядач 
за допомогою образотворчих прийомів розвиває символічне мислення й стає здатним 
збагнути образ майбутнього духовного світу природи художніми засобами. Споглядач 
переконується, що земна краса – це лише образ, що певною мірою відображає 
першоджерело. Він стає здатним не лише збагнути, але й залучитися до вчення про 
перетворення землі і неба про які говорив апостол Петро: "земля і небо згорять у вогні, 
але не знищаться; буде нова земля і нове небо", – переображений світ. Святі Отці 
вчили, що видима природа містить у собі природне одкровення, за його допомогою 
можна очистить душу і стати на шлях духовного життя. Іоанн Лєствичник (VІІ ст.) 
радив: "З того, що ми бачимо в природі, можемо брати ясні наставляння і для 
духовного життя" [3, с. 96]. Тому в православ’ї шлях абстрагованих, не причетних 
мистецьких споглядань заперечується як неправильний, оскільки не містить 
внутрішньої роботи особистості, яка пов'язана з її духовним зростанням. 

Таким чином, проблема екології, забруднення навколишнього середовища не 
знаходить місця в сповненій фаворського світла православній іконі, ця проблема 
знаходиться зовні ікони, в матеріальному світі. Фаворське світло передається всьому 
творінню, сприяє його духовному перетворенню. 

Висновки. 1. Світоглядний зміст православної етики навчає моральному 
відношенню до природи, світу, соціуму. Християнська установка спрямована на 
постійне моральне самовдосконалення. Це дає підстави зробити висновок, що 
світогляд християнського мистецтва має чітко виражений педагогічний характер. Тому 
одним із засобів успішного вирішення проблем екологічної освіти є залучення аксіології 
православного мистецтва з метою використання її кращих здобутків у екологічній 
освіті. 

2. Мистецькі здобутки давньоруського іконопису пропонуються як художнє 
одкровення духовного досвіду в екологічній освіті. В центрі теорії християнського 
мистецтва стоїть повчання з морально-практичного вдосконалення людини, оскільки 
від неї залежатиме правильне вирішення екологічних проблем та збереження краси 
світу.  

3. Православне мистецтво нагадує художніми засобами про необхідність 
складання в екологічній освіті кадастру духовних ідей і етичних норм – "екологічного 
імперативу" особистості, оскільки екологія – проблема моральна.  

4. Спілкування з давньоруським іконописом сприяє розвитку символічного 
мислення за допомогою якого особистість усвідомлює основи екологічної освіти, стає 
здатною збагнути духовну сутність світобудови та з'ясувати свої обов'язки щодо неї. 

5. Ікона спрямовує думку людини до духовного світу, а не розчиняє її в 
суб'єктивно-містичних беззмістовних уявленнях і переживаннях, а підносить до вищий 
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реалій – духовно переображеного світу, який уможливлюється за умови духовного 
очищення самої людини.  

6. Використання здобутків давньоруського іконопису в екологічній освіті 
сприятиме засвоєнню самобутнього світорозуміння свого народу, його духовного 
архетипу, збереження спадкоємності традицій як гарантії залучення до духовних і 
етнічних основ життя народу незалежно від місця і країни проживання. 
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