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КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Менеджмент є практичною професійною діяльністю і, водночас, 

специфічною наукою, яка виокремилася в самостійну галузь в кінці ХІХ-го на 

початку ХХ-го століття.  Менеджмент (англ. «management» – управляти) – 

специфічний вид діяльності, спрямованої на досягнення певних передбачених 

цілей виробничо-господарською організацією (підприємством), яка функціонує 

в ринкових умовах, шляхом раціонального використання її матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів [1, с. 22]. У спрощеному розумінні менеджмент 

– це вміння досягти поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, 

мотиви поведінки інших людей. 

Різні аспекти менеджменту висвітлюються в працях вітчизняних 

науковців (І.Кулініч, М.Лукашевич, Ф.Хміль та ін.). Водночас, більшої уваги 

дослідників вимагають комунікативні процеси в менеджменті, які є 

надзвичайно важливими.   Як слушно відзначає вітчизняний учений Ф.Хміль,  

менеджмент без комунікації неможливий [1, с. 348]. Подібну думку висловлює і 

відома  дослідниця в сфері менеджменту Л.Орбан-Лембрик, яка наголошує, що 

неодмінною складовою менеджменту, безпосереднього керівництва людьми є 

спілкування. Поза комунікацією, без співпраці й діалогу, взаємодії та взаємного 

сприйняття людей управлінська діяльність неможлива [2, с. 387]. 

В даній статті коротко охарактеризуємо комунікативну природу 

менеджменту, яка виявляється в таких аспектах: комунікація як функція 
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управління наділена інтегруючою здатністю, що забезпечує реалізацію інших 

функцій (організація, мотивація, планування, контроль); спілкування є 

принципово соціальним і діалогічним феноменом, тобто таким, що 

здійснюється всіма учасниками менеджменту і стосується безпосередньо їх 

спільної діяльності; управлінська діяльність здійснюється в конкретному 

соціально-психологічному просторі, охоплюючи відносини всередині 

організації та її зовнішні зв’язки; у процесі менеджменту реалізується 

комунікативний потенціал учасників спільної діяльності та спілкування. 

Загалом процес комунікації в менеджменті охоплює два аспекти – 

енергопотенціал суб’єктів спілкування та інформацію, яку вони мають на меті 

передати чи прийняти. При цьому суб’єкти спілкування можуть мати різні рівні 

освіченості, соціальний і комунікативний досвід, потреби, проте вони повинні 

правильно зрозуміти повідомлення, усвідомити його смисл. Ефективність 

спільної діяльності у менеджменті багато в чому залежить від уміння керівника 

прийняти і правильно інтерпретувати повідомлення співробітників. 

Зауважимо, що зазвичай комунікація між людьми, в тому числі й у сфері 

менеджменту, розгортається в площині змісту і площині зв’язків. Площина 

змісту – це послання, яке містить відомості про стан речей чи про події. Зміст 

може бути важливим чи незначним, правильним чи неправильним, актуальним 

чи не актуальним, мати різне значення для одержувача і відправника. До 

площини змісту відноситься не тільки безпосередня інформація у явній формі, 

але й мета комунікації, тобто прихований зміст, який читається «між рядками» 

прямої інформації, і часто є істинним і дуже корисним. Площина зв’язків 

(взаємовідносин) – це психологічна складова процедури комунікації, яка 

характеризується сприйняттям або відхилення (часто в залежності від симпатії 

чи антипатії стосовно партнера по комунікації). Стосунки не завжди 

декларуються, і люди надають перевагу площині змісту, тоді послання має 

завуальований характер. 

Під час переговорів, ділових бесід потрібно використовувати змістову 

площину, уникаючи впливу симпатій і антипатій, оскільки іноді схвалюють, 

позитивно сприймають не саму пропозицію, а того, хто її вносить. Це, 
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безперечно, спричиняє похибки в комунікації. Водночас, слід зауважити, що 

чітко виражені негативні міжособистісні стосунки між учасниками 

комунікативного процесу не сприяють досягненню позитивного результату. 

Н.Гончарова [3, с. 24] підкреслює, що інформація виконує в менеджменті 

важливу роль. Хоч і вважається, що менеджер приймає рішення стосовно 

якогось конкретного випадку, в дійсності він приймає рішення на основі 

інформації про цей випадок. Інформація в менеджменті має метою 

забезпечення інтегрованої системи взаємодії, яка дає кожному рівню 

управління потрібну інформацію в потрібний час. При цьому рішення повинні 

базуватись на кращій з наявної інформації в тих межах, в яких забезпечення 

такою інформацією виправдане економічно. 

Інформація як сукупність відомостей і даних, необхідних для успішного 

здійснення аналізу, контролю, прийняття та організації виконання 

управлінських рішень, виступає обов’язковим елементом ефективного 

управління організаційно-економічними процесами взагалі і підприємницькою 

діяльністю зокрема. З одного боку, вона відображає умови, властивості, 

закономірності, особливості функціонування як об’єкта, так і системи 

управління ним; з іншого – опосередковує трудову діяльність людей, визначає 

форми стосунків між ними, а також постійно використовується в межах 

конкретної системи менеджменту і в регулюванні її відносин із зовнішнім 

світом. Інформація може нести в собі як позитивні, так і негативні моменти, 

оскільки існує небезпека, що рішення можуть базуватись на недостовірній 

інформації. 

З точки зору процедури управлінська діяльність – це відбір, аналіз, 

обробка і видача нової інформації, що сприяє регулюванню організаційно-

виробничих відносин, ефективності комунікативних процесів. 

Для розв’язання конкретних завдань і прийняття оптимальних рішень 

менеджер повинен відібрати і оцінити певний обсяг інформації. 

 Обмін інформацією між людьми забезпечує комунікативний процес, 

однак він не гарантує ефективності спілкування. Зрозуміти суть процесу обміну 

інформацією можна, розглянувши основні етапи цього процесу. 
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Відзначимо, що у науковій літературі [1; 3] найчастіше йде мова про 

чотири базові елементи процесу обміну інформацією: 1) відправник – особа, 

яка генерує ідеї або збирає і передає інформацію; 2) повідомлення – 

інформація, закодована за допомогою символів; 3) канал або засіб передавання 

інформації; 4) одержувач – особа, якій призначена інформація і яка її 

інтерпретує. 

При обміні інформацією відправник і одержувач проходять кілька 

взаємозумовлених етапів комунікативного процесу. Їх завдання - створити 

повідомлення і використати канал для його передавання у такий спосіб, щоб 

обидві сторони зрозуміли одну вихідну ідею. Це досить складне завдання, 

оскільки кожний етап є одночасно точкою, у якій зміст може бути спотвореним 

або і втраченим. До взаємозумовлених етапів належать: зародження ідеї, 

кодування й вибір каналу, передавання, декодування. 

Отже, обмін інформацією, як правило, починається з формулювання ідеї 

або відбору інформації. Відправник самостійно вирішує, яку ідею слід зробити 

предметом обміну інформацією. Не завжди цей етап є ефективним, оскільки в 

багатьох випадках ідея ще не набула завершеної форми, є недостатньо 

обдуманою і відправник відчуває труднощі в її чіткому формулюванні, що 

негативно позначається на процесі комунікації. 

Перш ніж передати ідею, відправник повинен за допомогою тих чи інших 

символів (слова, інтонація, жести) закодувати її. Таке кодування перетворює 

ідею в повідомлення. Водночас йому необхідно обрати канал, що поєднується з 

типом символів, які використовуються для комунікації. До загальновідомих 

каналів належать: передавання мови та письмових матеріалів, електронні 

засоби зв’язку. Якщо канал непридатний для фізичного втілення символів, 

успішне передавання неможливе. Наприклад, важко картину художника 

адекватно передати за допомогою телефонного зв’язку, хоч, безперечно, можна 

орієнтовно описати її, висловити своє ставлення до того, що і як зображено 

художником. Іноді канал не повністю, а частково відповідає ідеї, тоді обмін 

інформацією може відбутися, але він не буде достатньо ефективним. 

Наприклад, відзначаючи день народження когось з підлеглих, керівник, разом з 
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побажаннями висловлює зауваження щодо неприпустимості запізнень на 

роботу. Зрозуміло, що при цьому неможливо передати ідею серйозності 

порушень так ефективно, як, наприклад, в офіційному попередженні-листі чи 

під час виступу на нараді. 

Слід підкреслити, що вибір засобу повідомлення не можна обмежувати 

єдиним каналом. Зазвичай доцільно поєднувати кілька засобів комунікації. Але 

при цьому відправник повинен встановити послідовність їх використання і 

визначити часові інтервали передавання інформації. 

На етапі передавання інформації відправник використовує канал для 

доставки повідомлення (закодованої ідеї або сукупності ідей) конкретному 

одержувачу інформації. 

Одержане повідомлення необхідно зрозуміти, декодувати. Суть 

декодування полягає у розшифровці символів відправника мовою одержувача. 

Якщо символи, обрані відправником, не мають аналогічного значення для 

одержувача, він не зможе зрозуміти, що мав на увазі відправник, формулюючи 

свою ідею. Зауважимо, що ефективність отримання інформація за різними 

комунікативними каналами не є однаковою. Наприклад, найшвидше 

забувається інформація, отримана за допомогою слухових відчуттів, трохи 

повільніше за допомогою зорових відчуттів і найповільніше забувається почуте 

й побачене одночасно.  

Комунікація ґрунтується на тому, що одна людина, яка зазвичай 

називається відправник або комунікатор посилає інформацію, яку сприймає 

інша людина (одержувач або реципієнт). Обмін інформацією є ефективним, 

якщо одержувач продемонстрував адекватне сприймання інформації, 

здійснивши дії, які очікував від нього відправник. У такому випадку мова може 

йти про наявність зворотного зв’язку. 

При прийомі інформацію необхідно відфільтрувати. Найкращим 

фільтром є так званий «психологічний фільтр», який забезпечує вибіркове 

сприймання. Він виконує захисну функцію і пропускає лише певну інформацію 

в кількості, яку реально можна опрацювати. Фільтрація є досить ефективним 

засобом підвищення ефективності інформації. 
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У сфері менеджменту існують різні види комунікацій: комунікації між 

організацією і середовищем, міжрівневі комунікації в організації, комунікації 

між керівником і підлеглими та інші. Комунікації між організацією і 

середовищем передбачають спілкування з наявними і потенційними 

споживачами продукції за допомогою реклами та інших програм просування 

товарів на ринок. У сфері відносин із громадськістю увагу приділяють 

створенню певного образу, «іміджу» організації на місцевому, 

загальнонаціональному або міжнародному рівнях. Організації підпорядковані 

державному регулюванню і ведуть відповідну роботу в цьому напрямку 

(підтримуються зв’язки з органами влади, державного управління, 

профспілками). До комунікацій між організацією і середовищем відносяться і 

зв’язки організації з іншими організаціями в регіоні, країні, за рубежем, які 

обов’язково передбачають комунікативну діяльність. Міжрівневі комунікації в 

організації зумовлені тим, що інформація передається всередині самої 

організації з рівня на рівень у межах вертикальної комунікації. З вищих рівнів 

працівників повідомляють про конкретні завдання, зміну пріоритетів тощо. 

Одночасно відбувається комунікація від низових рівнів до вищих. 

Комунікація між різними відділами здійснюється по горизонталі з метою 

обміну інформацією між підрозділами організації і координації завдань і дій, 

оскільки кожна організація є системою взаємопов’язаних структурних 

елементів, які повинні діяти чітко і погоджено. Комунікації між керівником і 

підлеглими можна розглядати як вертикальний обмін інформацією в процесі 

управління організацією. Він стосується уточнення завдань, пріоритетів і 

очікуваних результатів; обговорення проблем ефективності роботи; збору 

інформації про наявні або прогнозовані проблеми; отримання інформації про 

нові ідеї, пропозиції стосовно удосконалення виробництва тощо.  

Розглядаючи комунікативні процеси в менеджменті, зауважимо, що, 

фактично, мова йде про особливості ділового спілкування, тому що саме ділове 

спілкування є основою комунікативних процесів у сфері менеджменту. Термін 

“ділове спілкування” почав широко використовуватися в наукових джерелах 

тільки впродовж останніх десятиріч. Його вживання зумовлено тим, що 
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існують деякі сфери людської діяльності, в яких взаємовідносини людей, їх 

міжособистісні контакти стають професійно значимими, тобто, спілкування з 

фактора, який супроводжує відповідну діяльність, перетворюється в 

професійно значимий компонент цієї діяльності. В першу чергу, це стосується 

менеджерів. 

Вчені (І.Герчикова, О.Канюк, Ф.Хміль та ін.) відзначають, що ділові 

відносини між людьми можуть бути: діалогічні (один партнер сприймає 

цілісний образ іншого як бажаного партнера взаємодії на основі визнання його 

належності до певної спільноти, до якої він зараховує і себе); антидіалогічні 

(один або обидва партнери взаємодії сприймають один одного, принципово 

заперечуючи при цьому будь-яку спільність між ними); індиферентні 

(відсутність у партнерів будь-якої зацікавленості до взаємодії, хоч за 

сприятливих умов при таких відносинах можливий формальний контакт). Крім 

цього, ділове спілкування має специфічні ознаки, зумовлені процесами 

виробництва і керівництва колективною працею. Воно завжди має чітку 

спрямованість, і основним завданням його є продуктивне співробітництво. 
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На сьогодні досить гостро постає проблема формування  екологічної 

культури молоді. Екологічна культура – це наявність високого ступеня 

загальної духовної культури, міждисциплінарних, глобальних уявлень і понять 

про екологічну проблему, оволодіння системою наукових екологічних умінь і 

навичок, усвідомлення, що людина – це частина природи. 

Україна – одна з найбільших держав Європи за територією, чисельністю 

населення та економічним потенціалом. На її території зосереджені величезні 

природні багатства, але суто колонізаторський підхід і безгосподарність 

призвели не тільки до порушення, а й до руйнування природних ландшафтів, 

катастрофічному забрудненню повітря, води та ґрунту. Сучасні масштаби 

екологічних змін створили реальну загрозу життю та здоров'ю громадян 

України, її національній безпеці.  

Студентів слід переконати в тому, що зупинити процес сповзання нашої 

цивілізації до екологічної прірви можна лише кардинально перебудувавши 

моральні основи людського життя, радикально змінивши образ дій кожного 

громадянина і держави. 

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 

території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 

збереження генофонду українського народу є обов’язком держави (ст. 16 

Конституції України). Відповідно до цього розроблені основні напрямки 

державної політики України в галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки, здійснення екологічної 

освіти і виховання, формування екологічної культури населення. 

Студентам слід наголосити, що забезпечення екологічно і технічно 

безпечних умов життєдіяльності суспільства віднесені до пріоритетних 

національних інтересів, тому що нинішня екологічна ситуація в Україні 

характеризується як кризова. Особливістю екологічного стану в Україні є те, 

що екологічно гострі локальні ситуації ускладнюються регіональними кризами. 

Чорнобильська катастрофа з її тривалими медико-біологічними, економічними, 

екологічними та соціальними наслідками лише поглибила кризу. 
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Також слід визнати, що в сучасних умовах самостійне подолання кризи  

уявляється малореальним. Отже, політика екологічної безпеки України має 

інтегруватися в систему колективної екологічної безпеки. Тому, на сучасному 

етапі однією з найважливіших проблем, яку необхідно розв’язати Україні, є 

визначення її позицій і підходу до розвитку екологічної політики у сфері 

міжнародних відносин, розробки науково обгрунтованої політико-правової бази 

участі у міжнародному природо- і ресурсоохоронному співробітництві. Для 

розробки зовнішньополітичних аспектів стратегії важливе значення має аналіз 

тенденцій змін щодо найважливіших компонентів екосистем провідних держав 

світу та України, від яких залежить життя людства: земельного фонду, 

атмосфери та водних ресурсів.   

Студентів потрібно знайомити з системою політичних, економічних, 

юридичних та інших заходів, спрямованих на врегулювання стану 

навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів 

на будь-якій  території  світу загалом, тобто з глобальною політикою в цьому 

питанні. 

Майбутні фахівці мають знати, що останнім часом людство все більше 

уваги приділяє вдосконаленню технології виробництва (не завжди з точки зору 

збереження природи доцільної, тобто екологічно чистої) і значно менше - 

моральному вдосконаленню самого себе. На часі привести у відповідність 

технічні знання та мораль. Те, що є антиекологічним, повинно бути визнано 

аморальним. Має відбутись закріплення пріоритету загальнолюдських 

цінностей, впровадження в заклади освіти та виховання дисциплін екологічного 

змісту, сприйняття людиною себе як частки природи.  

 У концепції екологічної освіти України наголошується на необхідності 

підготовки фахівців з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості 

і культури на основі нових критеріїв оцінки відносин людського суспільства та 

природи (не насильство, а гармонійне співіснування з нею!). 

Соціально-психологічгі методи  формування екологічної культури  

молоді мають  спиратися на переконання, свідомість, що базуються на 

екологічній грамотності громадян, тримаються на звичаях і традиційних 
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цінностях суспільства. На сучасному етапі розвитку виробничих сил необхідно 

переходити до так званого «екологічного» природокористування, тобто 

користування природними ресурсами на основі екологічної науки, оскільки 

нині не всяке природокористування з тих або інших причин є «екологічним». 

Надійне забезпечення екологічної безпеки неможливе, якщо воно не спирається 

на екологічну теорію розвитку біосфери. 

 Для забезпечення ефективного екологічного виховання студентської 

молоді, потрібно забезпечити різноплановість екологічної освіти, охопити всі її 

рівні, забезпечити потреби держави в екологічно грамотних кадрах з 

урахуванням потреб усіх регіонів; використовувати різноманітні форми та 

методи екологічного навчання і виховання; тісно взаємопов’язувати екологічну 

тематику навчання з життєво важливими інтересами студентів, населення; 

ознайомлювати студентів із новітніми результатами екологічних досліджень у 

прикладних галузях; забезпечити системний підхід до екологічного виховання, 

який передбачає поєднання знань – переконань – готовності до діяльності – 

безпосередньої діяльності у природі. 

Велике значення при вирiшеннi складних екологiчних проблем має 

екологiчний рiвень освiти населення. На жаль, сьогоднi освiтнiй рiвень 

населення, особливо з питань екологiї, дуже низький внаслідок відсутності 

чiткої системи екологічної освiти. 

 Потрібно також враховувати, що виховання екологічно грамотної 

людини потребує не стільки загальних декларацій і широкомасштабних 

узагальнень, скільки знайомства з конкретними фактами і ситуаціями. Воно 

може бути досягнуте шляхом аналізу місцевих і регіональних екологічних 

проблем з одного боку і знайомство з прикладами позитивного досвіду 

природокористування з іншого, але з обов’язковою прив’язкою до конкретних 

об’єктів і територій. 

Екологічна освіта є обов'язковим елементом навчання і в університетах, і 

в галузевих інститутах у формі читання окремих курсів або включення у різні 

дисципліни окремих розділів і тем, присвячених питанням охорони природи та 
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раціонального природокористування. Екологічна підготовка має перерости в 

екологічну свідомість. 

Екологічна свідомість - це відображення не тільки діяльності щодо 

захисту природи, але й ставлення до неї, до умов, в яких вона перебуває, оцінка 

ситуації, зважування цілей і можливостей їхнього досягнення.  

Функцією екологічної свідомості є синтез теоретичних екологічних знань 

та практичного досвіду людей і певних екологічних аксіом, принципів, норм 

поведінки, зокрема, норм екологічної етики та екологічного права.  

Екологічна свідомість базується не лише на екологічній освіті, але й на 

екологічному вихованні. Звичайно, дуже багато залежить від людей, їх 

менталітету і світогляду, тому необхідно відповідно виховувати нові покоління. 

Екологічна свідомість, якщо вона досягла певного рівня, активізує 

природоохоронну діяльність, і в цьому виявляється регулююча функція 

свідомості щодо практичної діяльності. 

 Цілісне формування особистості майбутнього фахівця вимагає 

здійснення цілеспрямованої виховної роботи в різних напрямках: екологічному, 

моральному, правовому, трудовому, економічному, естетичному, фізичному та 

ін. Однак, екологічна криза вимагає інтенсивного екологічного виховання 

всього населення, зокрема студентської молоді. 

Екологічне виховання має на меті формування у людини свідомого 

сприйняття довкілля, почуття особистої соціальної відповідальності за 

діяльність, що так чи інакше пов’язана з перетворенням навколишнього 

природного середовища, упевненості в необхідності бережливого ставлення до 

природи, розумного використання її багатств. 

 У вищій школі воно має забезпечуватися шляхом вивчення спецкурсів, 

накопичення студентами необхідної інформації через відвідування інтернет 

сайтів, спілкування з досвідченими спеціалістами; поєднання аудиторної і 

позааудиторної природоохоронної роботи, використання соціальної екологічної 

реклами. 

 Екологічне виховання повинно бути спрямованим на розвиток 

екологічної культури особистості і передбачати формування умінь аналізувати 
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явища природи та бережно ставитися до неї, як середовища свого існування. 

 Для вирішення проблем в системі екологічного виховання пропонуємо 

використання інтерактивних методів навчання, зокрема, методики круглого 

столу, яка в активній формі дозволяє засвоїти базові теоретичні основи екології 

та вплинути на екоцентричну особистість студента за відносно короткий час. 

 Доцільним, вважаємо, використовувати і краєзнавчий підхід. 

Краєзнавство обов’язково має бути по своїй суті екологічним. Тільки на 

прикладі свого рідного краю можна зрозуміти актуальність екологічних 

проблем, що дозволить реально здійснювати, висунутий останнім часом, 

принцип діяльного підходу в навчанні і вихованні. 

 Додатковою та ефективною формою еколого-краєзнавчої підготовки 

студентів має стати туристична робота. Вивчення краєзнавчого матеріалу під 

час туристичних походів привчає студентів до самостійності, формує в них 

дослідницький підхід до вивчення екологічних проблем, виховує екологічне 

мислення. 

 Корисно проводити екскурсії на виробництво з метою вивчення: впливу 

технологічного процесу на природне середовище; заходів з охорони природи; 

ступеню захищеності природи від техногенних викидів; можливих шляхів 

вирішення проблеми. Доцільно організовувати екскурсії і в природоохоронні 

організації, санітарно-епідеміологічні станції міста, області – для знайомства з 

екологічною ситуацією в мікро і макрорайоні. 

Кожен народ живе в гармонії з природою, має свої етнографічні, 

національні традиції, звичаї у взаємодії з довкіллям. Повернення до духовної 

скарбниці нашого народу, яка зберігається у вигляді пісень, обрядів, казок, 

приказок, міфології, народного календаря, символів, прикмет – це найбільш 

дієвий та ефективний шлях для  виховання екологічної свідомості та культури. 

В народних традиціях, звичаях, обрядах наших предків закріплені знання, які 

накопичувались, відбирались, вдосконалювались на протязі століть і 

передавались в легкій та доступній формі із покоління в покоління. Їх 

використовували в землеробстві, скотарстві, рибальстві, мисливстві, народній 

медицині тощо. В основі вони мають глибоке розуміння природних явищ та 
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закономірностей, допомагають сформувати екологічно виправдану поведінку. 

Побудовані на знанні законів природи, взаємозв’язків, які існують між усім 

живим, народні знання були вказівкою, як себе поводити в природі. Вони 

обмежували вживання природних ресурсів, виключаючи їх розграбування. Це 

свого роду моральний кодекс, якого повинна дотримуватись кожна людина по 

відношенню до навколишнього середовища. 

Студентам слід наголосити, що категорії екологічної культури є загальні 

для всіх, так як люди всієї планети проживають у спільному навколишньому 

середовищі. Її рівень прямо пропорційний екологічній  обстановці в світі. 

Екологічне виховання передбачає формування еколого-світоглядних 

переконань, цінностей і норм екологічної етики, навичок природоохоронної 

роботи. Виховання любові до природи сприяє формуванню доброти, 

милосердя. Водночас виховання моральних якостей, гуманності робить 

громадянина активним захисником природи. Повага до життя, емоційне 

ставлення до всього живого є внутрішнім збудником, регулятором поведінки, 

більш могутнім, ніж караюча стаття закону.  

Останніми роками почали лунати заклики до нової екологічної етики не 

лише в наукових, але і в політичних колах передусім промислово розвинених 

держав. Саме етика може сформувати уявлення про «екологічний імператив» - 

заборонену межу, переступати яку людство не має права за жодних обставин. 

Норми екологічної етики акумулюють історичний досвід людства, є 

найважливішими духовними цінностями. Екологічну етику можна розглядати 

як засіб соціальної регуляції поведінки людей щодо природи. Дійова суть 

моралі передбачає єдність об'єктивного та суб'єктивного, свідомості та 

поведінки, спонукань, мотивів і дій людини.  

Слід зазначити, що екологічні етичні норми є тим неоціненним багажем, 

який дає змогу орієнтуватися у складних ситуаціях вибору лінії поведінки, коли 

моральні норми компенсують незнання юридичних. Еколого-правові норми 

діють ефективніше, якщо вони грунтуються на нормах моралі і належать до 

системи внутрішніх регуляторів поведінки.  

 Від рівня екологічної вихованості і культури залежить питання 
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виживання людства, чи зможе людина залишитися на нашій планеті, чи її чекає 

вимирання або деградація з наступною мутацією. 

 Виходом з глибокої екологічної кризи, яка склалася у взаємовідносинах 

людини з природою, буде систематична й планомірна робота по формуванню 

екологічної культури молоді. 

 

Кудринська А.І., 

доцент кафедри історії та теорії соціології 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОСОБЛИВА МОДИФІКАЦІЯ  

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

Детермінантами життєдіяльності людини слугують соціально-економічні 

наслідки ринкових трансформацій, що активізували низку соціально-

економічних проблем, які торкнулися усіх сфер життя соціуму. Формується 

нове соціально-економічне середовища, яке характеризується зміною потреб, 

інтересів, ціннісних орієнтацій різних верств населення, а водночас спонукає до 

пошуку конструктивних моделей поведінки, адекватних новим умовам 

життєдіяльності. У зв’язку з цим актуалізуються соціологічні дослідження 

щодо різних аспектів прояву економічної поведінки. Зауважимо, що це поняття 

багатогранне й не вичерпується сумою окремих поведінкових актів, а підпадає 

під деретмінуючий вплив низки чинників, пов’язаних із соціальним 

середовищем, ситуативними змінами, особистісними характеристиками 

суб’єктів [1, с. 62]. 

Особливою модифікацією економічної поведінки в умовах ринкової 

системи господарювання є підприємницька поведінка, яка охоплює систему дій 

та вчинків, пов’язаних із створенням власної справи, діловою активністю, 

новаторством. Рушійною силою такої поведінки є прагнення одержати 

адекватну винагороду за свою працю. Інтерес до підприємництва в сучасному 

українському суспільстві, на нашу думку, зумовлюється низкою обставин: 
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 економічною кризою, наслідком якої є неадекватне співвідношення 

попиту та пропозиції на робочу силу на ринку праці, звуження можливостей 

працевлаштування; 

 наявність диспропорцій між рівнем доходів та прожитковим 

мінімумом, а відтак – погіршення матеріального становища населення; 

 формуванням ринкового світогляду, при якому будь-яка людська 

невлаштованість спонукає до пошуку кращого; 

 орієнтацією поведінки працездатних верств суспільства на подолання 

патерналістських тенденцій та пасивного очікування допомоги з боку держави. 

Ринкове середовище розширює свободу вибору у процесі трудової 

діяльності та можливості докладання праці, а водночас спонукає людину до 

підвищення своєї конкурентоспроможності, оскільки боротьба за “власну нішу” 

є його характерною ознакою. Формується працівник нового типу, поведінку 

якого визначають такі підгрупи мотивів [2, с. 257–258]: 

1) мотиви, спрямовані на отримання певних матеріальних благ для себе 

та своєї родини;  

2) мотиви, спрямовані на задоволення потреб у самоактуалізації, 

самовираженні, самореалізації;  

3) мотиви суспільного характеру, в основі яких лежить усвідомлення 

підприємцем необхідності приносити користь суспільству, допомагати іншим, а 

також готовність нести відповідальність за наслідки своїх дій та вчинків. 

Таким чином, в основі підприємництва – насамперед особистий інтерес, 

але в ринковому середовищі він задовольняється лише при організації роботи 

на суспільство, оскільки воно не лише створює нові робочі місця, забезпечує 

зайнятість населення, а й стимулює ініціативу людини, позитивно впливає на 

підвищення добробуту населення, а водночас слугує одним із дієвих засобів 

впливу на суспільні процеси.  

У сьогочасному українському суспільстві підприємництво реалізується в 

умовах перманентних змін, а відтак потребує відповідної адекватної реакції 

його безпосередніх суб’єктів. З огляду на це, підприємець функціонує у ролі 
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“фермента”, який продукує певні блага для задоволення потреб, що досить 

часто не тільки не висловлені, але навіть не усвідомлені споживачами. І 

навпаки, він повинен уміти вивести ресурси із виробництва тих благ і послуг, 

попит на які, можливо, ще є, але досить швидко закінчиться. Тому підприємець 

виступає в ролі певної “нишпорки”, яка вишукує потенційно прибуткові 

можливості, іноді навіть, керуючись лише інтуїцією. Якщо вона його підвела, 

то підприємець намагається швидко виправити помилку. В іншому випадку він 

змушений буде покинути свою діяльність. Підприємець, умовно кажучи, 

виступає у ролі “видимої руки”, що забезпечує координацію між виробниками і 

споживачами [3, с. 30–31]. 

Підприємництво – це така модифікація економічної поведінки, що 

пов’язана з пошуком і вивченням нових економічних можливостей, умінням 

своєчасно і правильно комбінувати сили та засоби. Варто погодитись із Л. 

Мізесом, котрий зазначав, що підприємець – це, свого роду, спекулянт. Це 

людина, яка має справу з невизначеними обставинами. Успіх підприємця чи 

його невдача залежать від точності передбачування невизначених подій. Якщо 

він не зможе зрозуміти, чого слід очікувати, то він приречений. 

Підприємницький дохід суттєво залежить від його здатності краще за інших 

прогнозувати майбутній попит споживачів [4, с. 274]. Тому функції 

підприємництва розкриваються у максимізації сприятливих можливостей, 

умінні концентрувати увагу на одних сторонах справи та ігнорувати інші; у 

здатності покладатися на інтуїцію і не втрачати надію навіть за умов 

несприятливого розвитку подій. 

Функціонування підприємництва передбачає вміння людини усвідомити 

свою здатність вибудувати поведінку відносно певних соціально-економічних 

умов, тому сьогодні є сенс говорити про вимушене підприємництво – єдиний 

вихід, щоб вижити у складних соціально-економічних умовах; спонтанне, 

причиною якого є розвиток ринкових відносин, утвердження ринкової 

свідомості, розширення можливостей докладання праці та цілеспрямоване, що 

дає змогу людині реалізувати себе, а разом з тим і отримувати дохід. 
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Таким чином, підприємницька поведінка – особлива модифікація 

економічної поведінки, що сприяє поступовому переходу від пасивно-

патерналістського очікування до активної діяльності і передбачає: 

 готовність ризикувати, а разом із тим нести відповідальність за 

можливі невдачі та поразки;  

 соціально-креативне самоутвердження (залучення нових 

технологічних можливостей шляхом впровадження у виробництво винаходів та 

інновацій); 

 самостійність судження при прийняття важливих рішень; 

 особливу чутливість до змін і прагнення щось змінити у своєму житті; 

 спрямованість не лише на економічний успіх, але й на діяльне 

перетворення навколишнього світу. 

Саме така модифікація економічної поведінки сприяє формуванню 

конкурентного середовища, насичує ринок товарами та послугами відповідно 

до нових потреб, заповнює інфраструктурний вакуум і є свідченням активної й 

успішної адаптації в нових соціально-економічних умовах. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКИХ 

УРЯДІВ ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1920 РР. 

Суттєвим чинником, що впливав на боєздатність українських військ в 

період національно-визвольної  боротьби 1917 – 1920 рр. була військово-

технічна політика українських урядів цього періоду. Пріоритетне місце у ній 

належало оснащенню військ необхідним озброєнням. 

На момент здобуття Україною незалежності у 1918 р. країна не мала 

власного повноцінного військово-промислового комплексу. На її території не 

існувало жодного крупного заводу  по виробництву озброєнь за винятком 

Луганського патронного заводу та кількох заводів на Донбасі з виготовлення 

вибухових та воєнно-хімічних матеріалів. З огляду на це військово-технічне 

забезпечення новопосталої Армії УНР могло базуватися лише на використанні 

величезних військово-технічних запасів колишньої російської царської армії, 

які залишились після розвалу імперії. Набагато скромнішою була спадщина 

австро-угорської армії, котру успадкувала  Галицька армія. Якщо запасів 

першої  для Армії УНР вистачило практично упродовж  усього перебігу 

активних бойових дій до літа 1919 р., то для другої лишень на два місяці боїв. 

Основою українських Збройних Сил періоду 1917 -1920 рр. були 

сухопутні війська. Відтак діяльність українського державного керівництва у 

галузі військово-технічної політики передусім зосереджувалась на забезпеченні 

їх озброєнням. Воно залежало від військово-стратегічної ситуації в котрій 

перебувала країна. Для першого її етапу - кінець 1917 р. -  середина травня 1919 

р. характерним було використання наявних військових запасів зосереджених на 

складах колишніх імперських армій на українській території. Для другого - 

червень - грудень 1919 р. - через втрату Армією УНР бази в районі Броди - 

Тернопіль - Волочиськ, а Галицькою Армією - території Галичини в половині 

липня 1919 р., а також  тотальну блокаду кордонів УНР Антантою змусили 

уряд країни до зміни  політики щодо військово-технічного забезпечення армії. 

Вона полягала у переорієнтації на інші джерела військового постачання: на 

здобуття трофейної зброї у супротивників, налагодження її ремонту силами 
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військових майстерень, що утворювалися в тилу та при військових частинах, 

вилучення зброї у населення як примусово так і шляхом закупок, пошук решток 

військового майна, що залишилось із попереднього часу. Третій етап припадає 

на 1920 р. коли робилися спроби закупок озброєння за кордоном, зокрема 

Польщі та Румунії. Останні не дали реальних результатів бо уряд та армія не 

змогли на триваліший час закріпитися на здобутому в ході воєнних дій 

плацдармі. 

Збройні сили УНР періоду Директорії складалися з двох армійських 

організмів, котрі суттєво різнилися між собою з погляду військово-технічного 

оснащення - Дієвої Армії УНР та Галицької Армії. У зв’язку з цим військово-

технічна політика уряду держави була спрямована на їхню уніфікацію, що 

вдалося провести на початку 1919 р. 

Реалізація військово-технічної політики ускладнювалася відсутністю у 

вищого політичного керівництва країни чіткого плану щодо визначення  

зовнішньополітичної стратегії у виборі найнебезпечніших загроз для держави, 

які необхідно було нейтралізувати чи усунути. У 1919 р. війська УНР воювала 

на декількох фронтах одночасно, що було їм не під силу. 

Військово-технічна політика українських урядів 1917- 1920 рр. 

переживала процес становлення оскільки у держави ще не існувало розробленої 

військової доктрини. 
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Одним із позитивних наслідків світових глобалізаційних процесів, 

інформаційної відкритості нашої країни є можливість комунікації з 

представниками інших держав, які відрізняються традиціями, культурою, 

поведінкою тощо. Взаємодія людей різної національності не завжди 

відбувається безконфліктно, часто їм не вистачає терпимості, розуміння по 

відношенню до національних проявів.   

Формування громадянського суспільства в Україні можливе тільки при 

засвоєнні особистістю фундаментальних гуманістичних цінностей. Для цього 

необхідно володіти не тільки знаннями іноземної мови, але й нормами і 

правилами іншомовної культури, комплексом форм поведінки та психологією 

партнерів по спілкуванню. В цих умовах особливого значення набуває 

проблема толерантних взаємовідносин між представниками різних культур.   

Значний вклад у розвиток уявлень про суть поняття толерантності 

зробили такі вчені як: Л. Байбородова, Ж. Бастід, В. Гак, М. Кренстон, 

В. Крисько, П. Ніколсон, Г. Хофстед. Питання виховання особистості, 

формування її духовної культури, в тому числі культури міжнаціонального 

спілкування, досліджують Є. Бондаревська, І. Дім, Б. Елмонд, Г. Гогіберідзе, 

Б. Могилевич, В. Шаповалов та ін. В даній статті вважаємо за доцільне 

звернути увагу на деякі важливі наукові підходи щодо суті поняття 

«міжкультурна толерантність».  

Категорія «міжкультурна толерантність» досліджується різними галузями 

наукового знання, що призводить до специфічного визначення її змісту. 

Проблема толерантності осмислюється у філософії, психології, соціології, 

медицині та ін. Однак, незважаючи на те, що в науковій літературі 

сформувалася низка підходів до сутнісних характеристик міжкультурної 

толерантності, залишається певна невизначеність цього поняття, її 

особливостей і компонентів, які зовні виявляються в поведінці й діяльності 

людини. 

Для української мови поняття «толерантність» відносно нове і поки що не 

має однозначного тлумачення. В енциклопедичних словниках цей термін 

найчастіше ототожнюється з «терпимістю». Так, слово «толерантність» – 
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похідне від французького «tolerant», що означає терпимий. Подібні приклади 

синонімічності зазначених понять містяться і в інших мовах, наприклад, у 

німецькій: «Duldsamkeit» – терпимість і «Toleranz» – толерантність, терпимість. 

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» трактує толерантність 

як поблажливе, терпиме ставлення до чиїхось думок, поглядів, вірувань тощо 

[1, с. 436]. Подібним чином пояснює дане поняття і «Сучасний словник 

іншомовних слів»: толерантність – це терпимість, поблажливість до кого-

небудь, чого-небудь [2, с. 610].  

Таким чином, у довідковій літературі «толерантність» найчастіше 

визначається через синонімічне поняття «терпимість», яке змістовно 

відображає його реактивний характер. При цьому не виділяються головні, 

сутнісні особливості цього явища; поняття найчастіше розкривається через 

призму релігійної та етнічної терпимості. 

Певний досвід вивчення поняття «терпимості» накопичено в психології. 

Так, І. Кон і А. Гусейнов визначають терпимість як «моральну якість, що 

характеризує ставлення до інтересів, переконань, вірувань, звичок і поведінки 

інших людей. Вона виражається в прагненні досягти взаємного розуміння і 

узгодження різних інтересів і точок зору без застосування тиску, переважно 

методами роз’яснення і переконання» [3, с. 351]. Визначення авторів не 

обмежує застосування поняття толерантності тільки ставленням до 

представників інших націй чи релігій і вказує на моральну основу даної якості 

особистості. 

Філософське трактування терпимості заперечує ототожнення даного 

терміну з поблажливістю: «Терпимість до чужої точки зору не передбачає 

відмови від її критики або від власних переконань. Вона означає визнання 

плюралізму. Як важливий елемент культури спілкування, сьогодні необхідною 

умовою суспільного єднання людей різних вірувань, культурних традицій, 

політичних переконань є толерантність. У цьому плані вона виступає як єдність 

спонтанно-негативного сприйняття іншої людини (неприйняття, засудження) і 

позитивної дії на її адресу (прийняття, допущення)» [4, с. 76]. 
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Узагальнення різноманітних тлумачень толерантності у науковій 

літературі, дозволяє виокремити три розуміння даного терміну: 

 толерантність як байдужість. Згідно цієї позиції існування різних поглядів і 

практик вважається неважливим перед колом основних проблем, які 

актуальні в певному суспільстві; 

 толерантність як поблажливість до недоліків інших, що поєднується з 

елементами презирства до них; 

 толерантність як розширення власного досвіду і критичний діалог. На думку 

В. Лекторського – це «повага до чужої позиції в поєднанні з установкою на 

взаємну зміну позицій (навіть в деяких випадках зміну індивідуальної та 

культурної ідентичності) в результаті критичного діалогу» [5, с. 46]. 

В поняття толерантності закладається підтекст збагачення новими 

культурними надбаннями, соціальним досвідом. Подібну точку зору висловлює 

Р. Валітова: «... толерантність передбачає зацікавлене ставлення до іншої 

людини, бажання відчути її світосприйняття. Толерантність не означає відмови 

від власних поглядів. Вона свідчить про відкритість учасника діалогу, про їх 

«взаємопроникність». Толерантність не передбачає утримання від дій. 

Толерантність – позиція, яка закликає до активності, до встановлення 

духовного зв’язку з іншими» [6, с. 33]. 

У педагогічному аспекті толерантність розглядається як «одна з 

найважливіших професійних якостей педагога, його здатність адекватно 

оцінювати реальну ситуацію з одного боку, і можливість передбачити вихід із 

ситуації – з іншого. Формування у себе толерантності – одне з важливих 

завдань професійного виховання фахівця» [7, c. 150]. 

Таким чином, розглянувши поняття толерантності з точки зору різних 

наукових підходів, виділимо значущі для нашого дослідження її сутнісні 

характеристики: 

 Незважаючи на те, що толерантність часто ототожнюється з терпимістю, в її 

основі – не пасивне терпіння, а активна моральна позиція. 
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 Толерантність – це поважне ставлення до представників інших спільнот, 

культур, етносів, їх способу життя, традицій, світогляду. 

 Толерантність – це розширення власного соціального досвіду шляхом 

збагачення новими культурними надбаннями. 

 Толерантність не притаманна людині від народження, але може бути 

сформована в процесі певного педагогічного впливу. 

Низка вітчизняних і зарубіжних досліджень із соціології, педагогіки та 

психології вивчають також поняття соціокультурної та міжкультурної 

(етнокультурної) толерантності. Соціокультурною толерантністю у вузькому 

смислі вважається прояв терпимого ставлення до представників певної 

соціальної категорії та носіїв певної субкультури. У широкому розумінні 

поняття соціокультурної толерантності певним чином порівнюють з терміном 

міжкультурної толерантності, оскільки він розглядається вченими як «моральна 

якість особистості, що характеризує її терпиме ставлення до інших людей, 

незалежно від їх етнічної, національної та культурної приналежності, терпиме 

ставлення до інших поглядів, звичаїв, звичок» [8, с. 23]. В даному випадку 

терміну «соціокультурний» практично ідентичними значеннями є поняття 

«етнічний» та «етнокультурний», які є базовими у визначенні поняття 

міжкультурної (етнокультурної) толерантності. 

Під етнокультурною толерантністю, згідно позиції В. Крисько, розуміють 

«здатність людини проявляти терпимість до малознайомого способу життя 

представників інших етнічних спільнот, їх поведінки, національних традицій, 

звичаїв, почуттів» [9, с. 385].  

У деяких дослідженнях з етнопсихології досліджуване поняття 

розглядається як установка прийняття моделей поведінки і цінностей 

етносуб’єкта (С. Бондирєва) або як «відсутність чи ослаблене реагування на 

будь-який несприятливий факт», що відноситься до сфери «Іншого» 

(С. Розенцвейг). Таким чином, поняття «етнокультурна толерантність» або 

«міжкультурна толерантність» є наслідком деякого звуження або конкретизації 

поняття «толерантність». Зберігаючи весь спектр семантико-модальних 

характеристик останнього, міжкультурна толерантність реалізує їх відносно 
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суб’єктів, які відносяться до різних культурних традицій. Внаслідок такого 

трактування звужується розуміння самих суб’єктів міжкультурної 

толерантності: «Я» і «Інший» стають культурним «Я» і культурним «Іншим». 

Незважаючи на різницю розглянутих підходів у визначенні феномена 

міжкультурної толерантності, на нашу думку, існує низка суттєвих ознак, які 

об’єднують їх. З одного боку, поняття міжкультурної толерантності повинно 

складається з взаємного усвідомлення культурного «Я» і культурного 

«Іншого», їх несхожості, а також готовності діяти у відношенні один одного, 

виходячи з «презумпції нерозуміння», відмовившись від часто упереджених 

оцінок, дій і вчинків (О. Генісаретський). З іншого боку, дане поняття має 

включати в себе смислові компоненти, що виражаються в здатності захисту 

себе від негативних проявів «Іншого» на основі взаємної терпимості 

(С. Бондирєва) та активне усвідомлення один одного як цінності, джерела 

духовного взаємозбагачення (К. Мур, М. Рожков, М. Ковальчук та ін.). 

Таким чином, на підставі розглянутих вище наукових підходів під 

міжкультурною толерантністю будемо розуміти комплекс якостей особистості, 

які дозволяють їй виявляти терпимість, повагу і доброзичливе ставлення до 

представників інших етнокультурних спільнот і феноменів інших етнокультур. 

Даний комплекс виражається в розумінні значущості культурного «Іншого», 

сприйнятті його як рівноправного суб’єкта взаємодії, у визнанні його права на 

несхожість і своєрідність, у здатності захистити себе від негативного впливу з 

боку «Іншого» на основі терпимості. 

 

Література: 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. 

В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с 

2. Современный словарь иностранных слов. – СПб: Дуэт, 1994. – 610 с. 

3. Словарь по этике / под. ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. – М. : Политиздат, 

1989. – 351 с. 

4. Новая Философская Энциклопедия. – М.: «Мисль», 2001 – 363 с. 

5. Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме / В. А. 



168 
 

Лекторский // Вопр. философии. – 1997. – №11. – С. 46 – 54. 

6. Валитова Р. Р. Толерантность: порок или добродетель / Р. Р. Валитова // 

Вестник московского университета. Сер.7. Философия. – 1996. – №1. – С. 33 

– 37. 

7. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. 

учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М.: 

Издательский центр «Академія», 2001. – 175 с. 

8. Зиновьев Д. В. Формирование социокультурной толерантности как фактор 

повышения педагогического мастерства будущего педагога: монография / 

Д. В. Зиновьев, В. С. Нургалеева. – СибГТУ. – Красноярск, 2001. – 72 с. 

9. Словарь-справочник по социальной психологии / под. ред. В. К. Крысько. – 

СПб.: Питер, 2003. – 416 с. 

 

Синякова В.Б. 

НПУ ім. М. П. Драгоманова 

канд. пед. наук., старший викладач кафедри 

теорії та технології соціальної роботи  

НПУ ім. М.П. Драгоманова 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Поняття «ґендер» використовується в соціальних науках для 

відображення соціокультурного аспекту статевої приналежності. Не біологічна 

стать, а саме соціокультурні норми остаточно визначають психологічні якості, 

моделі поведінки, види діяльності, професії жінок і чоловіків. Це дозволяє 

констатувати, що важливим посередником соціальної взаємодії у системі 

«індивід – група – суспільство» виступає культура. Її можна уявити, як 

соціальне щеплення, після якого людина здобуває свою соціальну сутність; 

культура виступає як медіатор між особистістю та соціальною системою. Саме 

у сфері культури протікають процеси, що мають вагомий вплив на і процес 
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ґендерної соціалізації. Таке положення підтверджує і той факт, що уже в 

класичних соціологічних визначеннях культури присутня інтерпретація різних 

аспектів ґендерної соціалізації. Згідно із В. Луковим, культура – це набір 

відносин, цінностей, переконань і форм поведінки, усвідомлюваних групою 

людей і передаваних з покоління у покоління за допомогою мови або іншого 

засобу комунікацій [7, с.86].  

При цьому, як наголошує С. Хрисанова, більшість дослідників 

виокремлюють чотири аспекти, за якими сходяться різні за іншими 

показниками культури: поділ праці за статевою ознакою; стереотипи, пов'язані 

з відмінностями між чоловіками й жінками; диференціальна соціалізація 

хлопчиків і дівчаток; низький статус жінок [10, с.98-102]. У такому розумінні в 

культурі як багатоаспектному явищі, чітко виокремлюється складова, що 

відображає саме ґендерні характеристики різних сфер життя та діяльності 

індивідів. Це – ґендерна культура. У найбільш загальному розумінні це поняття 

можна розглядати як сукупність ґендернорольових цінностей у суспільних 

сферах буття та відповідних до них потреб, інтересів і форм діяльності, 

зумовлених суспільним ладом та пов'язаних із ним інституціями [4, с.56]. При 

цьому ґендер розглядається як  сукупність стереотипних соціальних 

репрезентацій, як культурна маска. З цього приводу доречними є виокремлення 

В. Романовою низки принципових положень, що визначають культурну 

обумовленість процесу ґендерної соціалізації [4, с.6-7]. Так, дослідниця 

наголошує, що ґендернорольова поведінка обумовлена не лише біологічною 

природою людини, а й факторами культури; кожна культура на певному 

історичному етапі висуває конкретні вимоги до змісту ґендерних властивостей, 

формуючи певні ґендерні типи особистості; індивіди об’єднуються в ґендерні 

групи за стандартами і сценаріями поведінки, яку суспільство визнає як 

«жіночу» або «чоловічу»; різні соціальні групи і верстви одного й того самого 

суспільства можуть істотно відрізнятись за своїми ґендерними 

настановленнями і поведінкою, що формує різні ґендернорольові культури; 

окремі елементи ґендерної культури пов’язані з більш загальними 

соціокультурними явищами, тому ґендерну поведінку окремих індивідів можна 
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зрозуміти тільки у зв’язку з їх конкретною соціальною належністю, статусно-

рольовими характеристиками та ін. Означене дозволяє констатувати, що процес 

ґендерної соціалізації індивіда реалізується через призму ґендерної культури. 

Остання ж виступає своєрідним співвідношення окремих елементів, зокрема 

таких, як ґендерні стереотипи і ґендерні ролі.  

Сучасні дослідники Г. Андрєєва, В. Абраменкова, О. Вороніна, 

Т. Говорун і О. Кікінежді, П. Гороностай, Н. Павлюк, Т. Рєпіна та інші 

підкреслюють, що бути в суспільстві чоловіком або жінкою означає не просто 

мати анатомічні особливості, а виконувати запропоновані суспільством 

ґендерні ролі. В психологічному словнику зазначено, що ґендерна роль – це 

диференціація діяльності, статусів, прав та обов'язків індивідів у залежності від 

їх статевої приналежності [1, с.462]. При цьому слід наголосити, що ґендерна 

роль – це цілий комплекс ролей, які обумовлені ґендерною культурою і 

розвиваються в процесі ґендерної соціалізації. О. Вороніна та Т. Клименкова 

підкреслюють, що ґендерні ролі відносяться до типу запропонованих ролей. Це 

пов’язано із тим, що статус майбутнього чоловіка чи жінки набувається 

дитиною при народженні, однак лише потім у процесі ґендерної соціалізації 

дитина усвідомлює сутність певної ґендерної ролі чи ролей та навчається їх 

виконувати. У зв’язку із цим В. Абрамєнкова всі ґендерні ролі пропонує умовно 

розділяти на такі види: професійні, що вказують на сфери діяльності, які більше 

притаманні чоловікам, а які – жінкам; сімейні (подружні та батьківські), що 

визначають норми відносин, поведінки подружжя, батьків і дітей; сексуальні, 

що диференціюють сексуальну поведінку чоловіків і жінок, визначають 

відносини між ними в сексуальній сфері [1, с. 171]. Аналізуючи засвоєння 

ґендерних ролей у процесі ґендерної соціалізації та формування відповідної 

ідентичності слід зауважити, що воно відбувається гетерохронно. Тобто у 

період статевого дозрівання в соціальних моделях ґендерної поведінки 

виокремлюється, насамперед сексуальний аспект (а не професійний чи 

сімейний), акцентується увага на проявах чоловічої та жіночої сексуальності.  

Розглядаючи сутність ґендерних ролей як елементу ґендерної культури 

суспільства, слід зазначити, що процес їх засвоєння, зокрема у підлітковому 



171 
 

віці, поки що не знаходить однозначного пояснення. Ми притримуємося у 

роботі теорії зумовлювання і соціального научіння ґендерних ролей, яка 

стверджує, що уявлення про чоловічу та жіночу ґендерні ролі формуються в 

рамках кожної культури, а потім засвоюються дітьми у процесі їх інтеграції в 

систему соціальних стосунків із батьками, однолітками та оточуючими людьми. 

Такої думки притримуються Н. Городнова та Дж. Хубер, підкреслюючи, що 

ґендерна роль підлітків, як один із найбільш розповсюджених механізмів 

научіння ґендернорольової поведінки, знаходить своє підкріплення й уточнення 

в спілкуванні з батьками. З цього приводу І. Кон пропонує розглядати такі 

механізми засвоєння дитиною ґендерних ролей: 1) підкріплення – заохочуючи 

певну поведінку, яку батьки вважають правильною, і караючи за відхилення від 

встановлених правил, батьки вкорінюють у свідомість дитини певну систему 

ґендерних норм, дотримання яких із часом стає звичкою; 2) ідентифікація – 

дитина наслідує батьків, прагне стати такою, як вони; 3) розуміння – знаючи 

внутрішній світ дитини і відгукуючись на її потреби, батьки формують її 

особистісні якості, співвідносячи їх при цьому із певною статтю (хлопчик 

мужній, дівчинка ніжна і т.д.); 4) рольова взаємодоповнюваність – у сім’ях, де 

батьки не мають певних якостей, відповідних їх статі, ці якості виробляються у 

дитини, якщо цього потребують обставини (в сім’ї, де мати безпорадна, роль 

господині бере на себе старша дочка) [5, с.32-41].  

Таким чином, прийняття та засвоєння індивідом певної ґендерної ролі дає 

йому змогу набути ґендерну ідентичність, з якою надалі співвідносяться 

самосвідомість особистості та всі властивості її поведінки. Водночас існує 

думка, що повноцінне засвоєння дитиною ґендерних ролей значно 

утруднюється в неповній родині, де діти позбавлені одного з батьківських 

зразків. Тоді процес засвоєння сутності ролі та формування вміння її 

виконувати не відбувається успішно. У зв’язку із цим в умовах школи саме на 

формування цих факторів повинна бути спрямована робота соціального 

педагога, котрий працює з дівчатами-підлітками з  

Водночас, розглядаючи ґендерні ролі та вплив на них ґендерних 

стререотипів, слід пам’ятати, що і перші, і другі виступають елементами 
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ґендерної культури. Передача соціокультурного досвіду суспільства 

здійснюється під впливом та за допомогою стереотипів. На думку Д. Логвінової 

соціальні стереотипи виступають засобами усвідомлення власної статевої 

приналежності [6, с.12]. В. Романова акцентує увагу на тому, що саме «ґендерні 

стереотипи визначають зміст усіх інших елементів ґендерної культури, 

об’єднуючи їх у єдину схему як систему соціальних уявлень про чоловіка та 

жінку. За допомогою ґендерних стереотипів суспільство організує і структурує 

інформацію про найкращий тип статеворольової поведінки. Ця інформація 

закріплюється в ґендерних ролях як очікувана суспільством статева поведінка» 

[6]. С. Бовуар теж погоджується, що на рівні культури ґендерні ролі існують у 

контексті певної ґендерної символіки та стереотипів маскулінності й 

фемінності. Саме тому феномен ґендерних стереотипів потребує детального 

вивчення та встановлення його місця у процесі ґендерної соціалізації. 

З цього приводу Д. Логвінова зауважує, що «статеворольове 

самовизначення особистості відбувається в процесі соціалізації, спрямованої на 

формування ґендерних установок, тобто готовності та схильності суб’єктів до 

такої поведінки, яка б відповідала системі очікуваних і схвалюваних 

суспільством моделей стосунків, властивих чоловікам і жінкам» [6, с.5]. При 

цьому, на думку дослідниці, засобами усвідомлення індивідом статевої 

приналежності виступають соціальні стереотипи [8, с.12]. Думку про те, що 

соціальні стереотипи похідні від соціальних установок висловлюють і такі 

дослідники, як О. Вілкова, І. Кльоцина, М. Кошенова, С. Оксамитна, Т. Рєпіна , 

Н. Рімашевська та ін. Враховуючи означене є необхідність більш детального 

аналізу співвідношення понять «соціальна установка» та «ґендерний 

стереотип», а також розкриття їх місця у процесі ґендерної соціалізації дівчат-

підлітків.  

Нами встановлено, що питання «установки» було окремим предметом 

дослідження у школі Д. Узнадзе. При цьому дослідник говорив про активність, 

яка мотивується біологічною потребою, та про осмислення мотиву і 

співвіднесеням його з відповідним алгоритмом виконання дії [9]. Водночас 

зовнішня подібність термінів «установка» та «соціальна установка» призвела до 
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того, що іноді зміст цих понять почав розглядатися як ідентичний. Разом із тим 

слід підкреслити: якщо поняття установки переважно співвідноситься із 

неусвідомлюваним станом готовності, який виникає при постановці завдань, то 

соціальна установка формується на підставі попереднього досвіду, а також 

орієнтує індивіда на певні цінності, що диктують соціально прийнятні способи 

поведінки.  

Відповідно, соціальні установки розглядаються як певні соціопсихічні 

утворення, що виникають на основі засвоєння установок інших, референтних 

груп та осіб. У структурному плані вони є елементами “Я-концепції” людини, 

певними визначеннями соціально бажаної поведінки. Це дає підстави 

тлумачити їх як усвідомлюваний, фіксований у знаковій формі тип поведінки, 

якому надається перевага. Основою соціальних установок є згода суб'єкта 

розглядати певні об'єкти, ситуації через призму соціальних норм та цінностей. 

З точки зору М. Рокича, соціальні установки фіксують не сам спосіб 

поведінки чи стану, а уявлення про певний предмет або ситуацію. Ці уявлення 

описують об'єкт чи ситуацію як істинну або хибну, оцінюють їх як бажані або 

небажані, добрі чи погані. У такому розумінні соціальні установки 

максимально наближаються до соціальних стереотипів, які в загальному плані 

теж відображають уявлення про певне соціальне явище, об’єкти чи процеси. 

О. Кісь доводить, що вирішальним аспектом формування ґендерних 

установок є досвід міжособистісних стосунків зі значущими людьми 

протилежної статі [4, с.26-43]. Вони виступають як детермінанти ґендерних 

відносин типу «особистість-особистість», де взаємодія здійснюється між 

людьми однієї статі. Н. Романова розглядає ґендерні установки, як «фігуру на 

тлі індивідуальної ґендерної концепції людини, що вказує на основну статево-

рольову домінанту особистості та відображує провідні ідеї в структурі 

ґендерного концепту» [8, с.1].  

Своєрідним узагальненням вказаних позицій є думка І. Кона про те, що 

установка схиляє індивіда до певної форми реагування, оцінювання, готовності, 

до орієнтації діяльності згідно із певними цінностями. З іншого боку, у системі 

соціальних установок, непомітно для самої людини, акумулюється її 
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попередній життєвий досвід, настрої соціального середовища. Таке розуміння 

співвідноситься із трикомпонентною структурою соціальної установки, 

виокремленою М. Смітом. У руслі нашого дослідження, інформаційний 

компонент відображає ґендерні уявлення людини, емоційний – симпатії, 

антипатії щодо об’єкта своєї чи протилежної статі, регулятивний – готовність 

діяти у відповідності до ґендерних відмінностей. Таким чином, ґендерні 

установки, як складові соціальних, визначають стійкий, послідовний, 

цілеспрямований характер ґендерних відносин; звільняють суб’єкта від 

необхідності приймати рішення та довільно контролювати перебіг діяльності у 

стандартних ситуаціях ґендерної взаємодії; виступають як адаптаційний фактор 

у середовищі із стереотипним ставленням до осіб певної статі. Так, до 

ґендерних установок можна віднести позитивну/негативну оцінку статі, 

бажання бути представником певної статі, перевагу відповідних статевих 

ролей, занять. 

Як ми вже зазначали вище, що соціальні установки загалом, а ґендерні 

зокрема, висловлюються суспільством через стереотипи. Однак більш 

правомірно, на думку Г. Бабаєвої, говорити про те, що ґендерна установка є 

психологічною основою ґендерного стереотипу [2, с.156-168]. Спочатку в 

людини формується установка, а потім стереотип наповнюється відповідним 

цій установці змістом. Як указує Д. Узнадзе – установка в соціокультурному 

середовищі проявляється у звичаях [9, с.56]. На основі засвоєння звичаїв та 

відтворення їх формується система стереотипної поведінки. У такий спосіб 

установка через існуючі в даній соціокультурній групі звичаї впливає на 

формування шаблонів поведінки, від трудових прийомів до етикету. 

Соціальний стереотип – невід'ємний елемент повсякденної свідомості індивіда, 

який акумулює стандартизований колективний досвід, що виник у процесі 

навчання та спілкування з іншими та допомагає орієнтуватися в житті, 

спрямовує поведінку. Якщо установка реалізується як певна позиція людини 

щодо соціальної дійсності, то стереотип є тією когнітивною схемою, згідно з 

якою відбувається ідентифікація об’єктів шляхом співвіднесення їх зі 

значущими характеристиками. Формування стереотипів є обов'язковим 
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елементом нашої культури, але разом із тим воно породжує і певний 

консерватизм у нашій діяльності, в тому числі у процесі мислення. 

Використання стереотипів пов'язане зі шляхом, через який стереотип був 

засвоєний, переданий, змінений і це – частина процесу соціалізації. Культура 

людини впливає на стереотипи через інформацію, що отримана з непрямих 

джерел, таких як батьки, учителі, засоби масової інформації тощо.  

До соціальних стереотипів, які дитина засвоює у процесі соціалізації, 

належать вікові, етнічні, ґендерні і ціла низка інших стереотипів. Разом із тим 

сучасні дослідники сходяться на думці, що найбільш давніми є саме ґендерні 

стереотипи. Це пов’язано із тим, що якими б не були людські суспільства – 

примітивними чи розвинутими, осілими чи кочовими, класовими чи 

докласовими – усіх їх об’єднує наявність у соціальній структурі двох 

найбільших категорій людей – чоловіків і жінок. Відповідно в культурі кожного 

суспільства є сукупність ідей, ставлень, норм, моделей поведінки, традицій, які 

передаються від покоління до покоління, ціннісних уявлень про те, якими 

повинні бути чоловіки та жінки, які соціальні статуси можуть посідати, які 

соціальні ролі повинні виконувати. Культура кожного суспільства, як і 

свідомість соціалізованого в ній індивіда, містить узагальнені уявлення про те, 

якими є чоловіки та жінки, чим вони повинні займатися. Такі узагальнені 

уявлення щодо спільнот чоловіків та жінок і відображають ґендерні стереотипи 

і визначають провідні аспекти гендерної соціалізації. 
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Омельчук Б.А. 

в.о. зав.кафедри  

видавничої справи та редагування ЛУБП 

Недооцінка значення викладання гуманітарних предметів в сучасній 

українській історії: причини та наслідки 

 

Події останні двох років сколихнули країну, змусили по новому 

переглянути на окремі моменти суспільно-політичного буття. 

Україна, як порівняно молода держава на сході Європи потребує 

утвердження насамперед в інформаційному просторі сучасного світу. 

Важливим фактором цього утвердження є представлення історії української 

державності та культури, як складової світового цивілізаційного розвитку. 

Давно відомий факт, що той хто не знає своєї історії, платить вдвічі, стає 

все більш наочним в сучасних українських реаліях. 
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Тут варто собі поставити питання: чи була би війна на сході України, чи 

був би окупований Крим і чи мали б ми стільки проблем з моральним станом 

молоді, якщо б вчасно зайнялись просвітницькою роботою в необхідних 

масштабах? Цікаво, що ми не розглядаємо період коли Україна була 

поневолена і навіть не акцентуємо на таких проблемних 90-х роках.  

Згадаймо, що одна з перших дій уряду В. Януковича була так звана освітня 

реформа, по суті централізація всіх навчальних закладів що робило їх все більш 

і більш залежними від Києва. Централізація вишів зразу боляче вдарила по 

особовому складу університетів, почались скорочення, багато досвідчених 

педагогів залишились без належної роботи. Вчені пенсійного віку навіть не 

зважаючи на поважні наукові звання дуже часто змушені були подавати заяви 

на розрахунок і не могли вже себе реалізувати в тій царині де були 

висококласними спеціалістами. Чи не найбільше ці процеси торкнулися 

гуманітарної сфери. Так за час перших двох років правління Януковича та його 

команди тільки у Львові припинили своє існування відразу декілька вишів, а 

штат такого важливого наукового закладу регіону, як Інститут українознавства 

імені Івана Крип’якевича НАН України був скорочений на 25 відсотків. 

Подібний антиукраїнський підхід тодішньої влади до розвитку 

гуманітарних наук і призводить до тих відомих трагічних наслідків в першу 

чергу в південних та східних регіонах України. Цілеспрямоване обмеження 

освітніх програм та спотворене інформування людей в цих регіонах про навіть 

найбільш елементарні факти їх давнішої історії, такі як історична належність 

Півдня та Сходу до державної території України, не дозволяє сформувати 

свідомих громадян.  

Популяризація відомостей стосовно давніх коренів української культури, 

про споконвічність носіїв цієї культури на більшій частині території України – 

це ті пріоритети освітніх програм, які потрібно було розвивати у південних та 

східних регіонах. 

Зворотня тенденція – щодо глорифікації російських державних діячів на 

кшталт сумнозвісної цариці Катерини ІІ чи полководця О. Суворова натомість 

призводить до посилення проросійських настроїв населення та служить прямо 
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сепаратистському напрямку у місцевому політикумі. Саме так починала 

«фундаментуватися» ідея міфічної новоросії, що давала ідеологічне підґрунтя 

для початку втілення концепції «гібридної війни». 

В той же час утвердження у свідомості громадян всього кількох десятків 

фактів доступно поданих у курсах історії України та історії Української 

культури могли докорінно змінити ситуацію ще до переходу її в активну стадію 

військового протистояння. 

Так для прикладу, переглянувши карти так званої новоросії, що 

проіснувала як штучне утворення на теренах окупованої України за ледве 

півтора століття з її багатовікової історії, ми бачимо що частина «исконна 

русскай земли» позначається як Слобідська Україна і така сучасна Українська 

область як Харківська лежить прямо в центрі цього визначення на тогочасних 

російських картах. 

Дозволимо собі помітити, що вище наведені очевидні дані не заважають 

російській пропаганді устами власного президента та головнокомандувача 

розповсюджувати відверту брехню з екранів телевізора щодо приналежності 

Слобідської України до пізніше створеної т.зв. новоросії. 

Також варто б було звернути увагу на ще одну «исконна русскую 

територію» – Кримський півострів: як відомо кримське ханство як васал 

Османської імперії було приєднане до імперії Російської в ході довгострокових 

«турецьких» та «Кримських» війн у 1783-му році. А ще вісім століть до того в 

«городе русской славы» Корсуні (сучасний Севастополь) хрещення приймав 

князь Київський Володимир Великий після його тимчасового завоювання. 

Якщо ми візьмемо в руки навіть простий «подушний» перепис в середині 

XVII-го ст. Кримського ханату то побачимо що на той час з 450 тис. населення 

фіксується тільки близько 150 тис. татар, а все решту «іншого люду», серед 

якого часто можна було зустріти вихідців з України. 

Тепер зауважимо, що саме Московське царство до кінця століття XVII-го 

платило данину кримським татарам і в ясир московіти попадали доволі рідко 

вважаючи за краще платити «мзду» хану. До самого перепису ставились завжди 
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дуже уважно і саме він у XIV ст. згадує про Москву як невеличке поселення та 

улус Золотої Орди. 

З подібних давніх джерел ми дізнаємося що Московське князівство що 

виходить на загальноєвропейську арену приблизно у столітті XVI-му і успішно 

сплачує данину кримському ханству до кінця століття XVII-го у 

західноєвропейських документах з Руссю ніяк не асоціюється аж до початку 18-

го століття. Навіть Карл Маркс у своїх роботах XIX-го ст. пише «Здивована 

Європа, на початку царювання Івана III-го ледве помічаючи існування 

Московії, стиснутої між Литвою і татарами, була приголомшена раптовою 

появою величезної держави на її східних кордонах». 

Якщо ж взяти до рук європейські мапи цього періоду то змогли б помітити 

що «чорним по білому» територія землі московської на середину століття XVII-

го за часту іменується як «Татарія» (Гійом де Боплан). 

Передивившись дані моменти кидається в очі зразу кілька парадоксів: 

зокрема ми маємо старшого брата який згадується в історіографії на кілька 

століть пізніше від молодшого-давньої Русі з центром у Києві, який і Росією 

почав називатися на вісім століть пізніше (ми тут беремо назву Росія як грецьку 

назву давньої Русі) Русі Київської, і зараз претендує на Кримський півострів 

якому сплачував данину протягом двох століть, на основі загарбання його та 

створення так званої малоросії що проіснувала заледве століття півтора… 

На перший погляд таку концепцію створить хіба що дурень або брехун…, 

але от: як казав в.в.путін (народна назва не озвучується з зрозумілих причин) на 

зустрічі з равинами (!) начебто цитуючи Гебельса: «чим явніша брехня тим 

скоріше в неї повірять» (до речі сама фраза взята з книжки «Mein Kampf» 

А.Гітлера I-й розділ). На цьому тлі не дивує дещо мала кількість спільних 

конференцій на історичні тематики з нашими північно-східними колегами. 

Показовим фактом є знищення пам’ятника українському гетьману П.К. 

Сагайдачному у Севастополі. Окупанти не врахували навіть те, що саме 

завдяки незламній позиції цього великого українця польський король не зумів 

вдруге захопити Москву під час походу 1617 р., а рік перед тим гетьману 

вдалося визволити у Кафі (тепер Феодосія, Південний берег Криму) понад 10 
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тис. православних бранців, серед яких, безперечно були й вихідці з 

Московщини. Натомість Україна всі роки свого існування справно фінансувала 

з державного бюджету чисельні музеї, створені на пошану російської армії, як у 

Криму, так і в Причорномор’ї.  

Тепер щодо значення історії української культури в інформаційному обігу 

південно-східних теренів України. Важливим є науково доведений факт 

культурної єдності різних земель України протягом усього періоду 

культурогенезу від епохи трипільців до сучасних українців. Різні землі України 

однаково щедро дарували світочів української культури. Як тут не згадати про 

уродженця Дебальцевого поета Володимира Сосюру, вихідця з Херсонщини – 

полум’яного націоналіста Дмитра Донцова та багатьох інших славетних синів 

українського народу, що представляли світові свій рідний край, як єдину 

державу. Ця «невигідна» російській пропаганді творча спадщина культурних 

діячів Сходу та Півдня має стати «обличчям» культури проблемних регіонів. І 

запорукою в цьому є, звичайно ж, освіта, спрямована на формування людини – 

патріота рідної землі. Без належної уваги до цієї гуманітарної складової 

суспільного розвитку Україна безповоротно програє змагання за душі своїх 

громадян.  

З метою задурманення широких верств осійськими пропагандистами 

ретельно приховуються чисельні історично «невигідні» факти, зокрема, 

стосовно того, що ядро т.зв. «древнерусского государства» – Руської землі 

обіймало лише землі у Середньому Подніпров’ї; що землі сучасної 

Європейської Росії, за виключенням прикордонних з Україною територій 

колонізувались переважно не раніше 12 ст. вихідцями з території сучасної 

України; що основний потік колоністів на Південь після відступу турок з 

Північного Причорномор’я походив з українських етнічних земель тощо. 

В результаті ми маємо ситуацію, яку можна назвати «грою в одні ворота». 

Російські ЗМІ та підконтрольні Кремлю науковці безпардонно обманюють світ, 

оголошуючи більшу частину української історії своєю. Разом з тим путінські 

пропагандисти намагаються навести «мости» з різноманітними ситуативними 

союзниками, як от правими силами в Угорщині та Словаччині. Спільним для 
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них тут є т.зв. «неорусинство». Місцеві діалекти української мови мешканців 

Закарпаття вони намагаються спотворити, наблизивши їх до російської та 

оголосивши про існування буцімто окремої етнічної спільноти – карпатських 

русинів і на цьому ґрунті заперечити існування єдиного українського народу.  

Таким чином, в умовах загрози для державності України пропаганда історії 

української державності та досягнень української культури є важливим 

елементом збереження стабільності в країні. Без домінування цих засадничих 

постулатів в освіті не можливий подальший розвиток Української державності 

та утвердження України, як рівноправної держави в світі. 
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СОВІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

Соціальна робота передбачає розв'язанням моральних проблем, 

прийняття адекватних професійних рішень пов’язаних з етичними питаннями. 

Це свідчить про те, що в своїй роботі соціальні працівники неодмінно мають 

керуватися вимогами професійної етики. Важливе місце серед етичних 

категорій професійної етики соціальних працівників, як зазначає ряд вчених [1, 

5, 7] , належить совісті. Так, Г. Мєдвєдєва вважає совість невід’ємною рисою 
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особистості соціального працівника [7], Р. Зозуляк-Случик розглядає совість як 

базову категорію професійної  етики [4], Ж. Бойко трактує її як механізм 

самоконтролю соціального працівника [1]. На жаль, зазначені посилання не 

виражають загальної тенденції в професійній етиці соціального працівника, де, 

на противагу іншим етичним категоріям, совісті не приділено достатньо уваги. 

Виходячи з цього, вважаємо за доцільне, розглянути та актуалізувати феномен 

совісті в контексті соціальної роботи та обґрунтувати важливість розвинутого 

рівня совісті працівника для успішної професійної діяльності. 

Розглядаючи проблему совісті в контексті професійної діяльності 

соціальних працівників потрібно пояснити дане поняття. “Совість соціального 

працівника проявляється як почуття моральної відповідальності за свою 

поведінку, потреба чинити у відповідності з своїми особистими уявленнями про 

добро, благо і справедливість… Совість як якість особистості є 

індивідуалізованою формою відображення вимог до неї суспільства і 

професійної групи” [7, с. 190]. Для професійної діяльності соціального 

працівника наявність совісті є вкрай важливою, так як його робота базується на 

дотриманні й утвердженні моральних норм і принципів. Проте слід пам’ятати, 

що моральні вимоги реалізуються під впливом особистих чинників примусу, 

які є суб’єктивними і не завжди відповідають вимогам етики. Кожен соціальний 

працівник добре ознайомлений з вимогами професійного Етичного кодексу та, 

звісно, з моральними нормами соціуму, в якому він живе, але це ще не 

гарантуватиме того, що на індивідуальному рівні дотримання цих норм матиме 

обов’язковий характер. Сам факт наявності відповідних знань не буде 

гарантією моральної поведінки; щоб певне знання про моральну поведінку 

перетворилося на норму, якої людина буде керуватися у своїй життєдіяльності, 

воно має бути переосмислене нею і стати надбанням її моральної свідомості. 

Для цього потрібно усвідомити , що в основі моральних норм лежать домінуючі 

цінності соціуму чи професійної спільноти і перетворити їх на власні. Таке 

перетворення неможливо здійснити одномоментно, це складний процес; 

формування цінностей відбувається комплексно: в процесі соціалізації, під 

впливом авторитетів індивіда, соціального оточення та на основі соціальних 
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взаємодій, набутих знань, індивідуальної діяльності особистості тощо. 

Очевидно, не всі моральні цінності можуть стати надбанням конкретної особи. 

Якщо в індивідуальній системі цінностей соціального працівника будуть 

відображені цінності, на які опирається соціальна робота (людина, любов, 

розвиток, справедливість та ін.), і які він має реалізовувати в професійній 

діяльності, то совість буде виконувати роль внутрішнього цензора і вимагатиме 

від працівника не зупинятися на досягнутому, уникаючи формалізму. Також 

працівник повинен володіти знаннями й навиками моральної дії та мати певні 

ідеали поведінки, що відповідають ціннісним орієнтаціям. Впродовж життя 

людина вступає в безліч соціальних взаємодій, отримує досвід і знання про те, 

що вважається правильним, яким слід бути, щоб завоювати авторитет й повагу 

в суспільстві. Як ідеальні зразки, в свідомості закріплюються певні моделі 

поведінки, котрим має відповідати життєдіяльність. Цілком зрозуміло, що від 

соціального оточення буде залежати те, який моральний ідеал витворить особа і 

до якого вона прагнутиме. В сфері соціальної роботи вкрай важливо, щоб 

фахівці мали такий морального взірець, який би щонайкраще відповідав 

засадам й принципам соціальної роботи і відповідно до якого працівники 

прагнули б проводити професійну діяльність. Також соціальні працівники 

повинні володіти широким спектром моральної дії, яка має лежати в основі 

професійної діяльності. Для соціального працівника важливо освоїти такі 

алгоритми дій ще в процесі фахової підготовки, проходження практик. Якщо 

працівник не володітиме навиками моральної дії, то діючи навіть з кращих 

спонукань може нанести шкоду клієнту чи суспільству загалом. 

Крім цього, щоб совість ефективно виконувала роль внутрішнього 

регулятора поведінки – працівник повинен мати високу оцінювальну культуру. 

Для того, щоб усвідомити й зрозуміти, що певний вчинок не відповідає тому, як 

належно було зробити, необхідна розвинута моральна самосвідомість; 

соціальний працівник повинен вміти чітко розрізняти добро і зло, 

усвідомлювати наслідки своїх дій.  

Лише за цих умов совість буде виконувати функцію найважливішого 

регулятора поведінки соціального працівника, “спонукаючи до творчих 
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пошуків рішення і застерігаючи від суто формального підходу до вирішення 

проблем. Коли професіонально-етичні норми виявляються надто абстрактними, 

совість підказує спеціалісту те рішення, реалізація якого принесе йому 

моральне задоволення. І навпаки, совість може викликати в спеціаліста почуття 

провини за хибне рішення, халатність і помилки в справах і т.д.” [7, с. 190]. За 

наявності в соціального працівника високої моральної культури, совість 

допоможе скоригувати його дії щодо дотримання моральних вимог і дати 

моральну оцінку зробленому. Результати “перевірки” совість виражає через 

певний неспокій, сумнів, докори, провину, сором в залежності від того 

наскільки фахівець у своїх діях відхилився чи не зміг наблизитися до 

морального взірця, адже у своїх реальних діях ми навряд чи зможемо 

відтворити ідеальні моделі поведінки. Чим суттєвіша невідповідність реальної 

діяльності до ідеальних форм, тим сильніше турбуватиме совість, викликаючи 

неприємні відчуття від вчиненого. Очевидно, що в такій ситуації особа прагне 

від цих відчуттів звільнитися. Це можливо шляхом “очищення”, коли людина 

усвідомлює, що вона зробила не так, намагається виправити допущені помилки 

і в подальшій життєдіяльності їх не повторювати. Такий шлях вимагає активації 

моральних зусиль й веде до підвищення моральної культури особи. Проте, 

позбавлення від цих відчуттів можливе й через “приспання” совісті чи 

зниження рівня докорів сумління [5, с. 329-330]. Наслідки такого способу 

неоднозначні. Зазвичай вони призводять до змін моральних критеріїв, 

переоцінки цінностей, зниження рівня совісті, що для соціальних працівників є 

неприпустимим – їм слід прагнути до неспокою совісті, що сприятиме 

внутрішній активності, пошуку найоптимальніших рішень в роботі з клієнтами. 

Підсумовуючи, можна ствердити, що совість є важливою детермінантою 

ефективної професійної діяльності соціального працівника. Для того, щоб вона 

стала внутрiшнiм помiчником сумлiнного виконання функцiональних 

обов’язкiв, працiвник повинен прийняти систему цiнностей соцiальної роботи, 

мати чiткi уявлення про моральну дiю i володiти високою оцiнюючою 

культурою. Тому, готуючи майбутнiх працiвникiв соцiальних служб, потрiбно 
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особливу увагу придiляти формуванню моральної свiдомостi та самосвiдомостi, 

центральним елементом якої є совiсть.  
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ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО УСПІХУ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО 

ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Актуальність теми. У суспільстві з кожним роком усе більше зростає 

інтерес до психологічних проблем людини. До цього спонукає наше 

сьогодення, сучасні економічні умови, що потребують значно більше 

підготовлених кадрів. Одна з найважливіших проблем сучасності – розвиток 

життєвої компетентності особистості, оскільки саме вона (компетентність) дає 

змогу людині досягти успіху в житті. 

Мета нашого дослідження – вивчити психологічні особливості ділового 

успіху як основи професійного зростання студентської молоді. 

На основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури  

встановлено, що проблема життєвої успішності людини є актуальною  

впродовж усього розвитку суспільства. Так, розробка проблеми успіху  мала 

місце ще в часи античності. У філософії прагматизму, що репрезентує людину 

як індивідуаліста, який  швидко діє, опирається в усьому на свої сили та 

домагається успіху,  поняття успіху є центральним.  Екзистенціалізм, основною 

темою якого є людина, її самосвідомість та  взаємини зі світом, що є підґрунтям 

у формуванні орієнтації особистості  на успіх, життєвий успіх розглядає як 

вирішення проблеми сенсу життя й  людського існування  

(М. Бердяєв, А. Камю, Ж. Сартр, К. Ясперс).  Про розуміння людського щастя і 

шляхів його досягнення в  контексті співвідношень з Богом, про усвідомлення 

людини як вищої мети  створення світу йдеться в ранніх філософських 

пам'ятках Київської Русі  (Іларіон, Климент Смолятич, Кирило Туровський). 

Подальший розвиток  проблем існування людини відбувається у "філософії 

серця"  (Г. Сковорода), яка з часом стає основою київської екзистенціально-

філософської школи (М. Бердяєв, В. Зеньківський, Л. Шестов), й  збуджувачем 

звернення прогресивної педагогічної думки протягом  багатьох років до 

проблеми гуманного ставлення до дитини, проблеми  мотивування й 

заохочення її до навчально-виховного процесу.  
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У роботі ми спиралися на фундаментальні дослідження А.Маслоу, Ж. 

Ньюттена, У.Джеймса, Е.Зеера. Психологію ділового успіху досліджують вчені 

Н.Батурин, Е.Борисова, Н.Головань, А.Губіна, О Іванашко. Окремі аспекти цієї 

проблематики висвітлені у дисертаційних дослідженнях  

Т. Кадикової, М.Варбан, О.Научитель.  І.В. Ващенко  досліджує успішність 

працівників правоохоронної сфери  [3]. Цікавими для дослідження є результати 

праці А. Бодалева, О. Бутиліної та Б.Волкова, в яких вміщений  аналіз 

ціннісних орієнтації студентської молоді [1; 2; 5]. 

Утім, аналіз рівня розробленості проблеми дослідження дозволив  

установити, що серед науковців і педагогів-практиків немає єдиного  підходу 

до розуміння сутності процесу формування в особистості  орієнтації на 

досягнення життєвого успіху. Проте більшість дослідників  розглядає цей 

процес як складний і динамічний, що супроводжується  формуванням основних 

рис особистості. Для досягнення успіху важливими є наявність первинних, 

істотних характерних рис, які виділив Е.Климов: впевненість у собі;  

комунікабельність; здатність до самоствердження;  врівноваженість;  

об'єктивність [6]. 

Життєва компетентність особистості позитивно корелює з її 

психологічною компетентністю. Під психологічною компетентністю 

особистості ми розуміємо наявність необхідних психологічних знань, умінь і 

навичок. Найнеобхіднішими для кожної людини знаннями та вміннями нам 

видаються ті, що допоможуть їй жити повноцінним, цікавим, насиченим 

життям, досягати успіху в особистому житті та професійній діяльності. 

Головною метою розвитку психологічної компетентності особистості має 

стати процес усвідомлення нею власних можливостей, стосунків з 

навколишніми, формування здатності їх розвивати, поліпшувати, 

конструктивно впливати на людей. Таким чином, головна мета розвитку 

психологічної компетентності особистості - це здатність активного, творчого 

опанування свого внутрішнього світу і навколишніх соціально-економічних 

умов. 
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Допомогти вдосконалити життєву та психологічну компетентність і 

сприяти зростанню особистості може спеціальна соціально-психологічна 

підготовка. Дійовим методом для цього є соціально-психологічний тренінг 

особистісного зростання [4; 7]. 

 Виділимо окремі складові психологічної компетентності, які сприяють 

особистісному зростанню керівника сучасної освітньої установи: 

1) позитивне сприйняття навколишньої дійсності, керування власним 

психічним станом, настроєм; 

2) подолання стереотипів негативного самосприйняття; 

3) підвищення самооцінки, впевненості в собі, власних силах і можливостях; 

4) вміння викликати симпатію в оточуючих, встановлювати позитивні 

міжособистісні взаємин; 

5) аналіз власних бажань, прагнень, потреб, домагань; 

6) орієнтація на реальні життєві цілі, яких можливо досягти. 

Розвиваючи ці складові психологічної компетентності, особистість зможе 

стимулювати власне зростання, вдосконалюватися, а також гармонізувати свою 

взаємодію з навколишнім світом, колегами, учнями. 

Однією з особистісних особливостей, що значною мірою впливає на 

розвиток характерних рис (Гілфорд виділяє їх як базові для досягнення 

особистістю успіху) є її локус контролю. Локус контролю - це якість, що 

характеризує схильність людини приписувати відповідальність за наслідки 

своєї діяльності зовнішнім силам: випадку, фортуні, долі, фатуму, довколишнім 

людям, обставинам (екстернальний, зовнішній локус контролю) або власним 

здібностям і зусиллям (інтернальний, внутрішній локус контролю). 

Експериментально доведено, що внутрішній (інтернальний) локус контролю є 

соціально схвалюваною цінністю - ідеальному "Я" завжди приписується 

внутрішній локус контролю. Крім того, людина з інтернальним локусом 

контролю має менший ступінь ризику стосовно виникнення 

внутрішньоособистісних конфліктів, а також здатна запобігати 

міжособистісним конфліктам [8, с. 56]. 
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Дослідження, які пов'язують інтернальність-екстернальність з 

міжособистісними стосунками, свідчать про те, що особи-інтернали менш 

схильні до конфліктності. Інтернали популярні, упевнені в собі, послідовні, 

виявляють більшу терплячість, урівноважені, комунікабельні, доброзичливі, їм 

притаманна емоційна стабільність, наполегливість, рішучість, хороший 

самоконтроль і стриманість. Люди з високою інтернальністю вважають, що 

більшість важливих ситуацій у їхньому житті були результатом власних дій, 

якими вони можуть керувати, і, таким чином, вони відчувають відповідальність 

за ці події і за те, як складається їхнє життя в цілому. Вони здатні 

конструктивно і безконфліктно будувати міжособистісні стосунки з 

довколишніми. 

Схильність до зовнішнього (екстернального) локусу контролю 

виявляється поряд з такими рисами, як неврівноваженість, прагнення відкласти 

реалізацію своїх намірів на невизначений термін, тривожність, підозрілість і 

агресивність. Людина з екстернальним локусом контролю (яка думає, що мало 

впливає на те, що з нею відбувається, і схильна вважати свої успіхи й невдачі 

наслідком зовнішніх обставин) емоційно неврівноважена, схильна до 

неформальної поведінки, мало комунікабельна, у неї низький самоконтроль і 

висока напруженість. Такі особливості можуть загострювати стосунки 

екстернала з довколишніми і сприяти виникненню конфліктів [8, с.58-59]. 

Дослідження психологів встановили зв'язок інтернальності-екстернальності з 

різноманітними формами поведінки та параметрами особистості, з чого видно, 

що інтернали більш захищені від виникнення внутрішньоособистісних 

конфліктів. Про це свідчить значна впевненість інтерналів у собі, у власних 

здібностях, послідовність у вчинках і діях, схильність до самоаналізу. 

Існує зв'язок високої інтернальності з позитивною самооцінкою, з 

більшою узгодженістю "Я"-реального та "Я"-ідеального. А велика кількість 

внутрішньоособистісних конфліктів виникає на ґрунті неузгодженості 

реального та ідеального "Я". Дослідження самооцінок осіб з різними типами 

суб'єктивного контролю підтвердили, що люди з інтернальним локусом 
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контролю вважають себе добрими, незалежними, рішучими, справедливими, 

здібними, дружелюбними, чесними, самостійними. 

Таким чином, високий рівень інтернальності пов'язаний з відчуттям 

власної сили, гідності, відповідальності за події, що відбуваються, з 

самоповагою, соціальною зрілістю та самостійністю особистості. Ці 

характеристики захищають від виникнення внутрішньоособистісних 

конфліктів, а також дають змогу конструктивно будувати стосунки з людьми, 

що є важливим для успішної діяльності [8, с.60]. 

Оскільки локус контролю - це не вроджені властивість, а така, що 

формується у процесі життя, властивість суб'єктивна, тобто залежить від думок 

особистості та бачення власної ролі у житті,  локус контролю можливо змінити. 

Доклавши зусиль, можна підвищити рівень інтернальності і зменшити 

екстернальність. Підвищити інтернальність можна шляхом психокорекційного 

впливу на особистість. Сприятливо впливає групова психотерапія, зокрема 

соціально-психологічний тренінг особистісного зростання. Допоможе 

підвищити інтернальність і робота над собою, самовдосконалення. 

Локус контролю особистості можна діагностувати, застосовуючи 

опитувальник Дж. Роттера в адаптації Б. Ядова, або за допомогою методу 

дослідження рівня суб'єктивного контролю, розробленого в  

НДІ ім. Бехтерева. Здійснюючи психокорекційну роботу з особами для 

підвищення рівня суб'єктивного контролю, розвитку інтернальності, важливо 

дати їм знання про локус контролю, про їхнє значення у житті людини, вплив 

суб'єктивного контролю на успішність у професійній діяльності та особистому 

житті. Необхідно переконати людину у перевагах інтернального локусу 

контролю. Після цього, використовуючи спеціальні вправи, потрібно озброїти її 

прийомами роботи над собою для розвитку інтернальності. Достатньо висока 

мотивація особи у розвитку інтернального локусу контролю, її зацікавленість у 

самовдосконаленні, особистісному зростанні, поліпшенні якості власного життя 

та діяльності дає позитивні наслідки. Психокорекційна робота має й інші цілі 

щодо підвищення психологічної компетентності, особам, які пройшли її 

вдається виробити у себе певні якості: 
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1) уміння розумітися в людях: здатність швидко і правильно оцінити їхні 

психологічні особливості, сильні та слабкі сторони; розуміти їхні настрої, 

думки, почуття;  

2) морально-комунікативні: доброзичливість, повагу до інших, емпатію, уміння 

помічати в людях позитивне, справедливість, такт, доступність, 

комунікабельність та ін.; 

3) лідерські: уміння переконувати, повести за собою; 

4) ініціативність: активність, самостійність, сміливість, заповзятливість, 

винахідливість, підприємницький хист; 

5) уміння спиратися на колектив: зважати на думку колективу, прислухатися до 

людей, формулювати спільні завдання. 

Наявність цих якостей особистості в окремої особистості закріплює її 

статус у системі міжособистісних стосунків, сприяє професійному зростанню, 

розвиткові його психологічної та життєвої компетентності. 

 Отже, психологія ділового успіху тісно пов'язана з особистісним успіхом 

та вибором особистого життєвого шляху, який дає можливість повною мірою 

реалізувати себе. На думку психологів, успішність професійної діяльності 

залежатиме від співвідношення таких важливих аспектів, як: бажання людини, 

її можливості та потреби суспільства у представниках тієї чи іншої професії. 

Часто зіставлення цих аспектів має конфліктний характер, особливо в 

юнацькому віці, тому в особистості виникає потреба в допомозі, яку й можна 

здійснювати в процесі психолого-педагогічного супроводу саморозвитку 

особистості. 
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ 

ВИНИКНЕННЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

В наш час актуальність вивчення схильності до вживання спиртних 

напоїв, наркоузалежненої (адиктивної) поведінки, виявлення факторів ризику та 

розробки дійових засобів їхньої профілактики в наш час не підлягає сумніву як 

з погляду соціальної значимості проблеми, так і у світі статистичних даних. На 

сьогоднішній день від незаконного обігу наркотиків потерпає понад 140 країни 
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світу:  і не останнє місце у цьому списку посідає і Україна [3,с.7]. Найбільш 

небезпечна ситуація склалася серед молодого покоління України: середній вік 

залучення до наркотиків  становить 15-17 років. Саме тому одним з 

найважливіших завдань є збереження здоров’я молоді, пропаганда здорового 

способу життя та профілактика так званої адиктивної поведінки. Під 

адиктивною поведінкою (аddiction – в перекладі з англійської пагубна звичка, 

пристрасть до чогось) розуміють зловживання різноманітними речовинами, які 

змінюють психічний стан людини (включаючи алкоголь і куріння) до того, як 

від них сформувалася фізична залежність [5, с. 24]. 

Вагоме значення має поняття факторів ризику адиктивної поведінки для 

подальшої діагностики та профілактичної роботи. Сучасною психологічною 

наукою виділяються декілька груп соціально-психологічних факторів, які 

сприяють розвитку адиктивної поведінки. Їх умовно можна розділити на 

внутрішні (особливості характеру та нервової системи, мотивація) та  зовнішні 

(особливості сімейного виховання, взаємовідносини у соціальному середовищі, 

економічна ситуація в країні, тощо.) 

В психолого-педагогічні літературі вказується , на важливу роль серед 

зовнішніх факторів, які впливають на розвиток адиктивної поведінки, 

відіграють соціально-економічні умови, війни та техногенні катастрофи. Так, 

епідемія кокаїну, який використовувався підлітками як засіб, здатний тамувати 

голод, виникла під час першої світової війни [5, с.217]. Вживання фенаміну 

почалося в Японії після другої світової війни з метою зняти хронічну втому та 

створити суб’єктивне відчуття бадьорості [1, с.257]. Отже, соціально-

економічна та політична ситуація в країні прямо пропорційна розповсюдженню 

наркотиків та алкоголю. 

Ряд авторів вказують, що серед зовнішніх факторів ризику вилике 

значення відіграють особливості сімейного виховання, оскільки саме в сім’ї 

формуються установки на здоровий спосіб життя. Згідно сучасних 

психологічних досліджень, саме неповні та деформовані сім’ї (з вітчимом та 

мачухою), сім’ї з частими конфліктами та негативним типом виховання 

(гіперпротекцією, гіпопротекцією та суперечливим вихованням) в більшій чи 
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меншій мірі впливають на розвиток адиктивної та девіантної поведінки [4, 6]. 

Так, в сім’ях з гіпопротекцією батьки не займаються вихованням, що 

призводить до вседозволеності та безконтрольності, і звідси - до вживання 

наркотичних речовин. При домінуючий гіперпротекції проявляється дріб’язкова 

опіка, жорсткий контроль за поведінкою, які пов’язані з неадекватно великими 

сподіваннями по відношенню до дитини. При даному типі виховання у дітей 

спостерігається занижена самооцінка і підвищений рівень тривожності, 

формується почуття власної провини, негативне відношення до світу, внаслідок 

чого може виникнути наркотична залежність як бажання зняти емоційну 

напругу. Негативно впливає також і  потураюча гіперпротекція, коли батьки 

виконують всі забаганки дитини і не привчають до ініціативності та 

відповідальності за свої вчинки [4, 5,6]. . 

Серед внутрішніх факторів найбільш вивчені акцентуації характеру 

особистості та розкритий їх взаємозв’язок з розвитком адиктивної поведінки. 

Так, П.Б.Ганнушкін відмітив особливу схильність до наркоманій у епілептоїдів, 

нестійких та циклотимних [2].  Більш детальний аналіз акцентуацій характеру 

та їх прояв у ситуаціях залежності розробив А.Е.Личко [5]. Згідно А.Е. Личко 

великий ризик адиктивної поведінки у нестійкого, епілептоїдного, гіпертимного 

та істероїдного типів, проте кожен з даних типів має свої особливості при 

проявах наркотичної залежності. У гіпертивного типу часто буває виражений 

первинний пошуковий полінаркотизм - прагнення спробувати якнайбільше 

різноманітних полінаркотичних засобів - при цьому виникнення швидкої 

залежності до наркотиків для цього типу нехарактерне. Проте існує значний 

ризик звикання до алкоголю з метою відчуття ейфорії. При циклотимному типу 

акцентуації характеру, який відзначається коливанням настрою, в період 

субдепресивної фази може виникнути бажання прийняти транквілізатори для 

підняття тонусу.  Дуже великий ризик виникнення адиктивної поведінки 

відмічається у шизоїдного (інтровертованого) типу, оскільки вживаються 

алкоголь та наркотики для полегшення контактів з оточуючими. Даний тип 

особливо схильний до вживання опіатів та гашишу. Епілептоїдний тип, 

внаслідок агресивності та збудливості,  доволі часто має прояви дезадаптації, 
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що призводить до вживання наркотичних речовин та дуже швидкого 

виникнення залежності, при цьому потяг до наркотику відмічається значною 

силою. Істороїди (демонстративний тип) мають особливу схильність до 

стимуляторів, які дають їм необхідну активність та впевненість в собі. 

А.Е.Лічко окремо виділяє нестійкий тип, як найбільш схильний до адиктивної 

поведінки, внаслідок відсутності здатності до цілеспрямованої діяльності та 

нестійкості поведінки. У психастенічного, астеноневротичного та сензитивного 

типів схильності до вживання наркотиків та алкоголю  не відмічено.  

 Вченими робляться спроби визначити взаємозв'язок між особливостями 

нервової системи та виникненням адиктивної поведінки. За емпіричними 

даними вітчизняних вчених (Бітенський В., Лічко А., Херсонський Б., інші) при 

використанні діагностичного опитувальника ММРІ для хворих на наркоманію і 

алкоголізм характерні такі риси як: збудливість та агресивність ( підвищення по 

шкалі №4- “асоціальна психопатія” ), потяг до лідерства та активність 

(підвищення по шкалі №9- “гіпоманія”),  поверхневість у спілкуванні (спад по 

шкалі №10 - “соціальна інтроверсія”) [4,5, інші]. . За даними зарубіжних вчених 

(Г.Хілл, К.Герцен, Г.Дєвіс, Т.Холланд)  емпіричним шляхом встановлено 

різницю між хворими алкоголіками та наркоманами, яка проявляється у 

окремих шкала при діагностиці методикою ММРІ:  у хворих на алкоголізм є 

співвідношення з невротичними іпохондричними рисами (підвищення по шкалі 

„іпохондрія”), а у хворих наркоманією переважають психопатичні 

характеристики (підвищення по шкалах „психопатії”, „гіпоманії”, „брехні”), 

[4,7,8, інші].  Останнім часом поглиблено вивчається співвідношення між 

адиктивною поведінкою та механізмами психологічного захисту особистості. 

Дослідниками підкреслюється, що ведучим механізмом психологічного захисту 

при алкоголізмі та наркоманії є “заперечення реальності”, який розвивається, 

щоб стримати емоції прийняття оточуючих при емоційній холодності близьких 

[5]. Внаслідок використання особистістю даного механізму психологічного 

захисту зовнішні негативні чинники блокуються, а позитивні допускаються у 

свідомість, що викликає такі прояви поведінки як самонадіяність, легке 

відношення до критики і відсутність самокритичності. Доволі характерним є 
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також і механізм “проекції”, який розвивається внаслідок стримання почуття 

неприйняття себе і оточуючих, при цьому оточуючим приписуються 

різноманітні негативні якості і у поведінці проявляються гордість, 

самовдоволення, злопам’ятність, підозріливість [7,8].  

 У підсумку потрібно зазначити, що на особистість впливає широке коло 

факторів, які призводять до внутрішньо-особистісних та міжособистісних  

конфліктів, і, як наслідок, до адиктивної поведінки.  
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ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО КЕРІВНИКА ЯК 

НАПРЯМ ЙОГО ПІДГОТОВКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Наше суспільство переживає особливо складні часи. Стоїть питання не 

тільки про існування української державності, а й суспільства, що може 

претендувати на статус цивілізованого, демократичного та вільного. Необхідні 

швидкі та ефективні зміни. Це здатне забезпечити розумне та ефективне 

управління. Й, разом з цим, час проходить, а зміни виявляються такими, що 

мають значну кількість помилок та недоліків. Очевидно, що «стара система 

опирається» й це відбувається завдяки тому, що адміністративно-

бюрократичний апарат лише імітує зміни. Саме це автор вбачає основною 

перешкодою до правильних змін. Стоїть питання про реалізацію запланованих 

керівництвом держави змін. Й призначення на певні керівні посади державного 

апарату іноземних успішних у минулому менеджерів може не дати результату, 

якого всі очікують, оскільки середня та низова ланка керівників має 

безпосередньо реалізовувати стратегічний план. А там суцільні проблеми. 

Сурова сучасність вказує на необхідність швидких та ефективних змін. 
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Тому, необхідним є визначення психологічних якостей, що 

характеризують саме українського ефективного керівника та вироблення 

орієнтовного плану з максимально швидкого розповсюдження таких 

менеджерів в українському суспільстві. 

Спочатку коротко про теорію. Теоретико-методологічний аналіз наукових 

положень щодо управлінської діяльності (В. Воронкової, М. Вудкока, Р. 

Кричевського та ін.); положення про загальну готовність до професійної 

діяльності(О. Т. Конюхової та ін.); психологічної готовності керівника до 

управління(М. І. Дьяченка, Л. А. Кандибовича, Л. М. Карамушки та ін.) 

свідчить, що:  

1. Поняття «психологічна готовність до управління» визначається як 

комплекс взаємопов’язаних та взаємозумовлених психологічних якостей, які 

забезпечують успішність управління, можливість прийняття керівником 

нестандартних, оригінальних управлінських рішень. Психологічна готовність 

керівника до управління трудовим колективом передбачає врахування усіх 

психологічних особливостей управлінської діяльності як такої. Сюди належать 

багато видів діяльності на різних рівнях управлінської ієрархії; насиченість 

великою кількістю короткотривалих дій; творчий характер діяльності; швидкий 

темп переключення від одних дій до інших; необхідність інколи поєднувати у 

часі двох або й більше дій; систематичне переривання вже розпочатих  справ 

іншими; яскраво виражена  прогностична природа виконуваних управлінських 

завдань та багато іншого[1; 3; 6; 8; 11].  

2. Ефективність управління трудовим колективом, повна реалізація 

поставлених цілей багато в чому залежать від вибору варіантів побудови самої 

системи управління трудовим колективом організації, розуміння механізму 

його функціонування, вибору найоптимальніших технологій і методів роботи з 

людьми [4; 7; 11; 12].  

3. Фактори психологічної готовності керівника до управління трудовим 

колективом становлять структуру якостей та характеристик успішного 

керівника, професіоналізм діяльності якого забезпечує ефективне 

функціонування як організації в цілому, так  і кожного працівника. Тому можна 
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зазначити, що сьогодні існує велика необхідність підготовки професійного 

управлінського персоналу [2–6; 8; 11]. 

У проведенні емпіричного дослідження за зазначеним питанням взяли 

участь 53 керівники різного віку, з яких20 чоловіків та 33 жінки, котрі 

працюють у різних сферах діяльності. Серед них: керівники, які працюють в 

галузі освіти; керівники державної організації (сюди належать керівники різних 

рівнів); керівники виробничої сфери (приватного підприємства, комерційної 

організації), а також керівники тимчасово створеного відділу чи команди для 

досягнення визначеної мети. У дослідженні застосовано розширений 

діагностичний інструментарій, що було спричинено необхідністю врахування 

максимальної кількості характеристик, які можуть впливати на ефективність 

діяльності керівника, а саме: «Методика діагностики соціально-психологічної 

адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда», вивчення кар’єрних орієнтацій «Якоря 

кар’єри» (Е. Шейн, адаптація В. О.  Чикер й В. Е. Винокурової) [1; 4], 

«Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху» Т. Елерса, 

«Методика діагностики міри готовності до ризику» Шуберта, «Аналіз своїх 

обмежень (Ви самі)» (К. Вудкок, Д. Френсіс) [10; 12], діагностика 

комунікативних та організаторських здібностей, методика вивчення мотивації 

професійної діяльності(К. Земфір в модифікації А. Реан), тест на загальні 

здібності до підприємництва [3; 6; 11]. Окрім цього, застосоване опитування 

співробітників досліджуваних, що виражали свою думку про ефективність 

діяльності кожного з учасників вибірки. Подальше опрацювання результатів 

дослідження шляхом їх обробки факторним аналізом встановило наявність10 

факторів. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що чинниками є типи 

керівників на основі аналізу їх психологічної готовності. Характеристика типів 

психологічної готовності керівника до управління трудовим колективом 

факторів демонструє нам типи керівників, що з життєвого досвіду нам відомі. 

Фактично вони описують більшість типів сучасних керівників нашого 

суспільства. І тільки два із вказаних типів мають в результаті позитивну 

ефективність, з яких .лише №1 має високу ефективність (0,57). Інший має 
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ефективність, але незначну (0,23). Решта має суттєві недоліки щодо 

ефективності управління.  

Найбільш ефективним є фактор №1, який отримав назву «Ідеальний». 

Тому вважаємо, що саме такі особистісні якості відображають найкращий 

рівень психологічної готовності керівника до управління й змістове наповнення 

цього фактора показує напрям формування саме ефективного керівника.  Отже, 

цей фактор охоплює: адаптацію, позитивне самосприйняття та прийняття 

інших, емоційний комфорт, інтернальність, низький рівень відходу від 

проблем; орієнтацію на менеджмент, автономність, виклик, служіння, 

інтеграцію стилів життя; чіткі цінності та особисті цілі; навички вирішення 

проблем; творчий підхід; вміння управляти собою та групою; розуміти 

особливості управлінської діяльності; комунікативні та організаторські 

здібності; мотивацію досягнення успіху; готовність до ризику, 

цілеспрямованість. Вказані якості відображені у порядку рівня значимості у 

виділеному факторі. Тому, якості, що вказані першими, є більш значимими для 

того, щоб керівник виявився ефективним.  

Аналіз змістового наповнення виділеного фактора вказує на те, що такий 

керівник прагне працювати у сфері управління, реалізувати свій потенціал. Він 

вміє працювати з людьми, розуміє потреби, бажання та страхи своїх 

працівників, вміє встановлювати та підтримувати контакти, спрямовуючи їх у 

потрібне русло. Він може організовувати їх роботу, регулювати, планувати, 

контролювати процеси роботи. Крім цього, у нього простежуються навички 

вирішення проблем та подолання труднощів, що спрямовує людину на 

досягнення успіху, мобілізуючи усі сили для цього. Керівник ставить перед 

собою чіткі цілі та цілеспрямовано їх досягає, любить свою роботу. Уміє 

аналізувати прийняті рішення, брати на себе відповідальність за результати, 

що, відповідно, спостерігається у вимогливості до себе. Також схильний 

виявляти творчість у своїй діяльності, приймати нестандартні рішення, 

створювати нові технології та прийоми роботи. Він готовий працювати у 

мінливих умовах, оперативно реагувати у разі зміни потреб клієнтів. Така 

характеристика простежується частіше у керівників старшого  віку,  які мають 
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досвід управлінської діяльності, але це не є визначальним критерієм (0,3). Цей 

тип психологічної готовності керівника названий «Ідеальним». Тому, перелік 

вказаних особистісних якостей відображає психологічну складову моделі 

ефективного керівника. Встановлені психологічні якості є орієнтовними для 

керівників будь-якої сфери професійної діяльності з певними особливостями.  

Далі щодо селекції керівників ідеального типу та їх поширення в 

українському суспільстві. Ці зміни можуть бути реалізовані шляхом підготовки 

менеджерів, від яких особливо сильно залежить успіх запланованих в Україні 

змін. Тому, найбільш швидкий та якісний вихід зі складної ситуації автор 

вбачає в такій процедурі: 

1. Цілеспрямоване, практично орієнтоване навчання менеджерів та 

кандидатів у менеджери інноваційним методам ефективного 

управління. Тут має бути не лише «суха» теорія, яку мало хто 

усвідомлює щодо можливостей її реалізації на практиці. Тому, багато 

залежить від вчителів, чи тренерів, чи коучів. Як завгодно. 

2. Об’єктивне та різностороннє оцінювання (здобуті знання, ассесмент-

центр, експертні оцінки, інтроспекція, метод 360°) діючих менеджерів 

та кандидатів щодо їх здатності здійснювати ефективне управління в 

сучасних українських реаліях. Не формальне, до якого вже всі звикли, 

а реальне та перспективне. Технологій оцінювання вистачає, що 

успішно використовує західна цивілізація. Навіть NATO  спромоглося 

створити ефективну систему оцінювання власного персоналу. 

3. Одним з аспектів оцінювання має бути саме рівень розвитку якостей, 

які вдалось визначити при проведенні даного експерименту.  Хоча 

перелік якостей може бути неповним й це вимагає певного 

доопрацювання. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРА ДО 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ СЛУЖБОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ З 

ПІДЛЕГЛИМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 

 

Сучасна ситуація в Україні, а особливо в її силових структурах показує 

наявність значних проблем, які пов’язані з менеджерською ланкою. 

Компетентність вказаної категорії толерантно називають недостатньою, 

низькою, а якщо говорити відверто – ганебна причинена приблизно 15-20 

літньою «селекцією» певного типу командирів. Власний досвід вказує, що в 

результаті певних особливих бачень перспектив держави вищого її керівництва 

утворилось ціле покоління офіцерів-командирів, головним завданням яких є 

«вчасно доповісти». У своїй переважній більшості офіцери перестали бути 

зразком для підлеглих. В них самим безсовісним чином забрали право 

приймати рішення.  

Питання про службову взаємодію  між офіцерами та підлеглими є дуже 

проблемним. Так, бувають випадки ігнорування наказів, офіцери недовіряють 

підлеглим або покладаються лише на найбільш наближених. Решта підлеглих 
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часто ненавидять своїх командирів. Таке становище спричинило багато дуже 

негативних наслідків, про які всі знають. Таким чином, проблема є і її 

необхідно вирішувати швидко та ефективно. Основне питання – як? 

Попередніми проведеними дослідження було встановлено, що службова 

взаємодія у військово-професійному середовищі є різновидом професійної 

взаємодії, соціально-психологічним процесом, який інтегрований у процес 

спільного виконання військовослужбовцями завдань, що стоять перед 

військовим підрозділом. Її компонентами є соціально-психологічні 

характеристики колективу, когнітивні утворення та процеси, мотиваційні 

особливості та міжособистісні стосунки [1 – 3].  

Когнітивні утворення та процеси включають сприйняття, оцінювання 

суб’єктів взаємодії, досвід попередніх стосунків, особистісні якості офіцера 

щодо прийняття рішення з  позиції того, як підлеглі його оцінили. Зараз 

зупинимося на прийнятті рішення, а саме щодо сучасного стану, аналізу 

проблем, вироблення та апробації методів з навчання офіцерів вказаному 

вмінню [2; 3]. 

Теорія прийняття  рішення має як багато фундаментальних підходів, так й 

змістовно-процесуальних альтернатив. Її аналіз вказує на те, що це є певним 

технологічним процесом, який визначається багатьма факторами. Досвід 

(позитивний та негативний), як його результат – особливості мотивації 

суб’єкта, інтелектуальні здібності, як їх результат – спроможність оцінити та 

спрогнозувати ситуацію, виробити альтернативу, прорахувати декілька 

варіантів – це ті основні фактори, що впливають як на процес, так й на якість 

рішення [4; 5].  

Професійна діяльність офіцерів є тим видом праці, в якому існують 

суттєві особливості щодо прийняття рішення, а саме: 

- Підвищена відповідальність (ціна помилки не тільки гроші, як для 

більшості керівників інших професій, а життя підлеглих свого підрозділу та, 

можливо, військовослужбовців сусідніх підрозділів); 

- Обмеженість в часі (бойові дії є динамічними, прораховувати всі 

варіанти часто не має часу, а рішення вкрай необхідне); 
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- Ізольованість  (не завжди є можливість доповісти керівникам для 

того, щоб вони оцінили ситуацію та прийняли рішення. Чи молодий лейтенант, 

чи сивий полковник – порадитись може лише з підлеглими); 

- Обмеженість доступу до інформації (сучасні засоби збройної 

боротьби – це не лише летальна зброя, а й засоби радіоелектронної боротьби, 

які здатні суттєво знизити доступ до інформації про ситуацію, а діяти треба, 

оскільки бездіяльність може виявитись катастрофічною); 

- Діяльність в умовах підвищеного ризику (не схильність до ризику, а 

готовність ризикнути з врахуванням вірогідності отримання результатів, для 

яких й приймається ризиковане рішення. В цілому, бойові дії – це суцільний 

ризик). 

Далі, проведено дослідження стану готовності до прийняття рішення 

пошук методів, які його підвищують. Це було здійснено на базі підрозділів 

Національної гвардії України. 

Шляхом проведення опитування встановлено, що офіцери, у своїй 

більшості, розподілились на дві категорії: перша – з досвідом управління до 3-х 

років вважають, що їм занадто складно приймати адекватні, відповідальні 

рішення, оцінювати ситуацію, в тому числі й адекватно оцінювати підлеглих. 

Це, в переважній більшості, вікова категорія від 22 до 26 років. Друга – з 

досвідом управління понад 10 років, що не вважають проблемою те, що вказала 

попередня група. Однак, окремі з них визнали, що прийоми, методи та засоби 

управління є далекими від оптимальних. Внутрішньо вони розуміють власну 

некомпетентність у вирішенні значної кількості службових питань. Третя 

категорія – проміжна, демонструє як характеристики першої, так й другої.  

Офіцерам було запропоновано прийняти участь у тренінгу, який мав на 

меті формування спроможності адекватно оцінювати ситуацію, ознайомлення з 

методами прийняття рішення та вироблення початкових навичок з цього 

процесу. Офіцери з більшим стажем відмовилися від цієї пропозиції, а з 

категорією до 5-ти років було проведено 5 занять. В групу ввійшло 14 офіцерів 

військової частини Національної гвардії України, що дислокується в м. Львів.  
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Методологія проведення навчального тренінгу базувалась на теорії 

прийняття рішення, що описано Г.В. Осовською та О.А. Осовським [5]. 

Відповідно до їх позиції, теорія та практика менеджменту останнім часом 

спрямовані на зниження суб´єктивності процесу прийняття рішення і 

збільшення його науковості. Кроки в прийнятті рішень допомагають менеджеру 

бути більш систематичним, інструменти цього процесу допомагають йому бути 

більш раціональним.  

Основою для проведення навчального тренінгу стало бачення провідної 

консалтингової компанії «Екопсі», яка ввела поняття «китайський тренінг». 

Його сутністю та й різницею є те, що тренінг може бути достатньо ефективним 

тоді, коли всі його етапи та вправи розробляються під конкретні умови [6]. 

Якщо ж тренінг є стандартним й не розробляється під його учасників – 

ефективність суттєво знижується. Основні етапи, зміст навчального тренінгу 

розроблено наступним чином:  

1. Ознайомлення з найпростішими моделями рішень. Існують три типи 

моделей: описові (вигляд), аналогові (зображують предмети чи ситуації, 

замінюючи різні реальні елементи іншими, що відрізняються формою чи 

властивостями, в них більш високий рівень абстракції) і символьні (показує 

різні властивості й елементи ситуації символами). Після міні-лекції офіцерам 

було запропоновано обрати таку модель, яка їм є найбільш зрозумілою. 

2. Визначення найбільш типових проблемних ситуацій у службово-

бойовій діяльності. Це проводилось шляхом короткого записування ситуації з 

наступним озвучуванням кожним. 

3.Обговорення причин формування проблемних ситуацій, суб’єктивності 

її сприйняття та шляхів вирішення. 

4. Зображення у формі моделі тієї проблемної ситуації, яку офіцер вважає 

такою, що має просте рішення. Демонстрація та аргументація моделі, відповідь 

на запитання інших офіцерів та оцінка пропозицій щодо альтернатив. 

Визначення можливих ризиків. 

5. Зображення у формі моделі проблемної ситуації, що сприймається як 

така, що на даний час не має рішення. У моделі вказуються ті причини, що 
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відносять її до дуже складних. Демонстрація моделей та обговорення цілей, що 

передбачає ситуація. Визначення небезпеки ситуації. 

6. Створення підгруп по 3 – 4 учасника для виконання наступного 

завдання:  за проблемними складними ситуаціями, що залишились без реальних 

варіантів вирішення необхідно спрогнозувати 2 – 3 варіанти розвитку подій й 

виробити найбільш оптимальні шляхи реагування. 

7. Формування альтернативи. Завдання полягає в тому, щоб сформувати 

найбільшу кількість альтернативних варіантів вирішення проблеми, що вказана 

іншим учасником та  які випадково розподілені. Вказується, що головне у 

вправі є кількість, а не якість альтернатив та те, що будь-яка, навіть сама 

безглузда альтернатива обов’язково повинна бути записана. Вправа спочатку 

виконується індивідуально, а потім в парах. 

8. Вибір зі всіх вказаних проблем шляхом голосування однієї та її 

моделювання у складі всієї групи. Завданням цієї вправи є опис 2 – 3 основних 

характеристик ситуації, визначення цілі та її ступеня ризику, що може бути 

досягнути в ситуації, формування 2 – 3 найбільш реальних та оптимальних 

альтернатив з  врахуванням 4 – 5 засобів їх досягнення. Остаточне оформлення 

результатів здійснюється індивідуально шляхом складання плану вирішення 

проблемної ситуації. 

9. На домашнє завдання давались для самостійного вивчення та аналізу 

такі методичні матеріали з теоретичних розробок Г.В. Осовської та О.А.    

Осовського [5], що включали методи прийняття управлінських рішень, які 

можна об´єднати в групи: неформальні (евристичні), колективні, методи 

Дельфі, кількісні, індивідуальні стилі прийняття рішень (врівноваженого типу, 

імпульсивні, інертні, ризиковані, обережного типу), матриця оцінки наслідків, 

методи теорії ігор, аналітично-систематаційні (включає три складові частини: 

аналіз ситуації; аналіз проблеми; аналіз рішення). 

В кінці навчального тренінгу відбулось обговорення результатів. Основне 

з обговорення, що відображає ефективність таке: 

1. Відбулось розширення кругозору та з’явилось розуміння того, що 

більшість проблем відносяться до складних через суб’єктивне ставлення.  
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2. Сформувалась здатність до колективного обговорення ситуації та 

пошуку шляхів взаємодії з найближчим професійним оточенням. 

3. Виробилась суб’єктивна модель аналізу ситації та прийняття більш 

оптимального рішення, що має початковий характер формування. 

4. Існує небезпека тривалого обдумування ситуації та прийняття рішення 

за умов відсутності часу. 

Перед навчальним тренінгом проводилося психодіагностичне 

дослідження за суб’єктивними особистими опитувальниками та анкетуванням 

(рівень прояву у поведінці 25 лідерських якостей, намагання взаємодіяти з 

професійним оточенням), в тому числі й експертне опитування. Після тренінгу 

психодіагностичне дослідження не проводилось через необхідність проведення 

саме лонгитюдного його варіанту. Через 6 місяців ситуація в країні радикально 

змінилась й дослідження вдалось провести лише через рік за 9-ма учасниками 

за лідерськими якостями та проявом у поведінці службової взаємодії. 

Встановлено суттєве підвищення як особистісних лідерських якостей, що 

сприяють формуванню службової взаємодії, так й самої думки інших 

військовослужбовців про рівень службової взаємодії в офіцерів. Так, за 

максимумом у 5 балів до тренінгу середній показник складав 3,25, а через 

більше, ніж рік – 4,84. Разом з цим на результати могли вплинути додаткові 

незалежні змінні, що мали місце за цей час. Основною з них екстремальні, 

небезпечні для життя та здоров’я умови діяльності, що на етапі констатуючого 

дослідження було визначено таким фактором, який самостійно впливає на 

формування службової взаємодії. 

Таким чином, проведений аналіз, обґрунтування та апробація 

інтерактивного методу формування у офіцерів готовності до прийняття рішення 

вказують на можливість розробленої процедури. Це діє комплексно та сприяє 

не лише якості рішення, а й налагодженню службової взаємодії між офіцером 

та підлеглими військовослужбовцями. 

Однак, необхідним є подальше вдосконалення як змістової частини 

психотренінгової роботи, так й вироблення умов професійної діяльності 
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офіцерів, що сприяють спроможності до прийняття найбільш ефективного 

рішення. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАНННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ 

ВЕКТОР НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.   

 

На сучасному етапі розвитку української держави, коли одним із 

основних завдань є забезпечення національної безпеки,  стало очевидним, що 

освіта потребує докорінної переорієнтації. Набуває першочергового значення 

реформування освіти, наповнення її справді українським змістом. 

   Створити і зміцнити державу можуть громадяни, які люблять свою 

країну, свій народ і готові самовіддано служити їх інтересам. Завдяки почуттю 

патріотизму людина стає сильною, здатною творити і розбудовувати свою 

національну державу, що виступає гарантом стабільності й могутності народу, 

його безсмертя. Події в Україні останніх шести місяців якнайповніше 

проілюстрували вищенаведену тезу. Небесна Сотня (чисельність якої значно 

перевищує сотню), тисячі активних учасників Євромайдану, сотні тисяч 

активних помічників і мільйони учасників Майданів по всій Україні проявили 

високу громадянську активність, національну свідомість і патріотизм всупереч 

здеградованій українській т.зв. політичній «еліті», антидержавній і 

антиукраїнській інформаційній політиці ЗМК, промосковській гуманітарній 

політиці і русифікації культурного простору загалом.  

Феномен сучасних українських героїв, очевидно, стане предметом 

досліджень психологів, педагогів, філософів, культурологів, водночас він став 

викликом для теперішнього загального гуманітарного дискурсу, в основі якого 

теза про безумовний вплив 210лобалізацій них процесів, корозію національно-

культурних цінностей і, до певної міри, неактуальність патріотизму. 

Сьогоднішня Україна повертає не лише українців, а й європейців, до духовних 

витоків європейства, одними з основних є національні цінності, що створили 

Європу, а тепер витіснені на маргінес суспільством споживачів.  

Поняття патріотизму виражає найвищу і найсильнішу духовну силу, що 

зумовлює активну життєву позицію людини. Важливим компонентом 

особистісної зрілості, за класифікацією більшості дослідників, є почуття 

громадянського обов’язку. Досліджуючи формування громадянської зрілості  
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Т.Мироненко [1] зазначає, що громадянсько зрілій особистості притаманний 

процес постійного самовдосконалення, високий рівень національної 

самосвідомості і планетарної свідомості, знання культури й історії рідної 

країни, гуманістична мораль, знання і виконання обов’язків, соціальна 

відповідальність, високий професійний рівень, стійкі переконання. Зрозуміло, 

що духовна і громадянська зрілість людини не завжди корелюється з віковою 

зрілістю. Так,  19-річний герой Небесної Сотні Роман Гурик (останній запис на 

персональній сторінці в соціальній мережі «Вконтакті»: «зараз або ніколи. Всі 

на грушевського. На смерть») [2] виявив безмежну любов і відповідальність 

перед Батьківщиною, а значно доросліші за віком чоловіки на посадах 

президента й міністрів (переважна більшість) виявилися ренегатами, морально 

здеформованими істотами. Справедливо відзначив  В.Гонський (до речі, 

організатор і голос Майдану) у статті 2010 р.: «… людина, позбавлена 

національної гідності, патріотизму, а відтак, пов’язаних з ними позитивних 

чинників і має дуже вузький вибір-спектр доступних стимуляторів і задоволень, 

опускаючись таким чином до шкідливих і асоціальних» [3] (доречно згадати тут 

золоті батони, ванни тощо) . Громадянська зрілість і патріотизм є вираженням 

духовних чеснот особистості незалежно від етнічного походження; це також 

засвідчили герої Небесної Сотні: вірменин С.Нігоян, білорус М. Жизнєвський, – 

яких пов’язувало  глибоке відчуття єдності з українським народом, повага до 

духовних, моральних і культурних надбань українського народу.   

Зараз Україна переживає дуже складну ситуацію: відкриту та 

неспровоковану російську військову агресію. І кожен день цієї неоголошеної, 

але від того не менш жорстокої, війни засвідчує взаємозв’язок  національної 

свідомості, патріотизму із виконанням професійних обов’язків військовими та 

іншими силовиками. Щодня бачимо, як  гідні, свідомі свого обов’язку військові 

(офіцери, мобілізовані з запасу), а також добровольці  демонструють відвагу, 

вірність присязі, героїзм; водночас значна кількість українських військових 

(насамперед, у Криму) зрадили Батьківщину. Хоча дивуватися особливо не 

доводиться, адже національно-патріотичне виховання в українській армії 

базувалося на культі «Великої Вітчизняної війни», що дотепер є 
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найпотужнішим ідеологічним міфом Кремля, а все, що йшло у розріз цієї 

ідеологеми позиціонувалося як вороже (про те, що українці мають свій рахунок 

у Другій світовій говорити не прийнято нвіть дотепер).  

У силу вищесказаного особливо важливим є підбір і підготовка 

працівників силових структур (МВС, підрозділів ДСНС, Збройних сил України, 

СБУ). В сьогоднішніх умовах розбудови громадянського суспільства 

становлення патріотизму, національної самосвідомості громадян має стати 

центральним нервом підбору й підготовки правоохоронців, військовиків, 

співробітників служби цивільного захисту, а також головним напрямом усієї 

діяльності навчальних закладів, що готують майбутніх силовиків. Це, зрештою, 

є реалізацією  Національної доктрини розвитку освіти, в якій як головну мету 

визначено: «1. Мета державної політики щодо  розвитку  освіти  полягає  у 

створенні  умов  для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного 

громадянина України,  вихованні покоління  людей,  здатних ефективно  

працювати  і  навчатися  протягом  життя,  оберігати  й примножувати  цінності  

національної  культури  та  громадянського суспільства,   розвивати   і   

зміцнювати   суверенну,  незалежну, демократичну,  соціальну та правову 

державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти» [4].  Як 

засвідчує сьогодення, недостатня увага до цього надзвичайно важливого 

аспекту сприяє поглибленню духовної кризи не лише серед молоді, а й 

суспільства в цілому, ставить під загрозу саме існування української держави. 

Головна мета національного виховання передбачає формування в молоді 

громадянської відповідальності, яка припускає добровільний вибір поведінки, 

що відповідала б певній соціально значущій меті, на здійснення якої спрямовані 

зусилля держави.  Досягнення головної мети національно-патріотичного 

виховання – формування національної свідомості і відповідального 

громадянина може успішно здійснюватися завдяки правильно визначеному 

виховному процесові. У змісті виховання закладаються світоглядні основи 

особистості, знання про розвиток природи і суспільства, розкриваються 

значення і місце особи, її держави, народу в навколишньому світі. І тому 

виховний і навчальний процес має бути справді українським. Як зазначив 
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відомий філософ І.Лосєв: «Елементарна обізнаність громадянина України зі 

своїми історією, культурою та мовою робить його відпорним і здатним 

притомно сприймати пропагандистські ідеологеми Москви. На жаль, за всі роки 

незалежності України держава зробила злочинно мало для елементарної 

історичної просвіти своїх громадян, а її лідери нерідко свідомо 

використовували невігластво своїх виборців, безсоромно спекулюючи на 

ньому» [5]. Тому, на думку І.Лосєва, українізація є категоричним імперативом 

української нації: «Утім, Україна має невеликий вибір: або йти шляхом 

українізації, або повертатися до російської стайні».   

 Українізація, на нашу думку, передбачає не лише впровадження 

української мови у всі сфери життя (хоча це повинно стати головною засадою 

гуманітарної політики держави), але формування українського культурного 

простору, власного погляду на світ, за влучним висловом Л.Костенко 

«гуманітарної аури нації» [6]. Український погляд на українську історію, так би 

мовити погляд своїми очима, дозволить розв’язати чимало труднощів у 

сприйнятті історії та осмислення себе у світі. Національно-патріотичне 

виховання тоді зможе ґрунтуватися на українській історії часів Другої світової 

війни, не створюючи феномена «роздвоєння» особистості, коли невідомо, де 

«наші» і за кого «дєдиваєвалі».  Знову звернемося до І.Лосєва: «Українізація 

передбачає вироблення власного погляду на Другу світову війну та місце в ній 

України замість тупого повторювання кремлівських ідеологічних тез. Інакше 

країна може розвиватися виключно як сателіт РФ, як така собі малоросійська 

проекція російської державності, а національна історія – тлумачитися як 

окремий випадок сусідської. Власне, 23 роки так і було, через що ми виявились 

не готові до суворих випробувань…» 

Отож сьогодні національне самоусвідомлення і патріотизм не лише 

характеризує ставлення особистості до своєї Батьківщини, а є проявом 

особистісної зрілості людини, також визначає рівень соціальної зрілості 

громадянського суспільства. Національно-патріотичне виховання має 

наповнитися власне українським змістом і стати пріоритетним у 

функціонуванні системи освіти, насамперед у навчальних закладах, які 
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займаються підготовкою працівників силових структур. Формування 

патріотичних і національних цінностей мають стати одним з провідних векторів 

освіти й гуманітарної політики в цілому як запорука існування і розвитку 

України. 
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