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Людина у світі духовної культури. Філософські, культурологічні, морально-

естетичні та релігійні виміри буття людини у світі. ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених (Рівне, 19 

листопада 2020 року). Збірник тез конференції (в електронному вигляді). Рівне: 

Національний університет водного господарства та природокористування, 
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Збірник містить тези доповідей за матеріалами ІV Всеукраїнської 

науково-практична конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених 
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

ФІЛОСОФІЯ У ДУХОВНИХ ПОШУКАХ СУЧАСНОСТІ 

 

Філософія, як спосіб осмислення людського життєставлення у його різних 

вимірах, має глибинну історію своїх перемог і поразок у прагненні дати 

теоретично обґрунтовані відповіді на питання, які постійно виникали в процесі 

творення і збереження людської культури, духовності, людського 

самоздійснення. При цьому філософія завжди залишалась незавершеною, 

рефлексуючи та проблематизуючи світ, як світ людського буття. Одначе 

формулюючи нові запитання, які розширювали і збагачували інтелектуальний 

потенціал людства, філософи сприяли зменшенню догматичної впевненості 

Розуму та допомагали удосконаленню творчих здібностей людини.  

Як би не змінювалась філософія, розширюючи чи звужуючи поле власної 

рефлексії, саме Людина, її цінності, духовність, життєтворчість завжди 

знаходилися у фокусі філософської проблематики. Це обумовлює і драматизм 

буття філософії, але, водночас, забезпечує її життєвість та життєздатність, 

незважаючи на численні спроби проголошення «смерті філософії», намагання 

замінити філософію «строгою» або прикладною наукою, чи мовою, або ж 

літературою. Проте багатогранність типів філософування, різноманітність 

пошуків, пов’язаність з цілісністю людського буття, небайдужість до різних 

екзистенціалів людського буття допомагає філософії завжди залишатися 

сучасною, відкритою до незавершеності, недовершеності і нелінійності 

людського буття.  

Смисложиттєві питання часто не мають однозначної відповіді, тож 

створюють ризому пошуку у взаємозв’язках філософії і дійсності, традиції й 

сучасності, філософського дискурсу і філософської культури. Заразом через ці 

питання розгортаються основні риси філософського способу мислення, такі як 

проблемність, діалогічність, рефлексивність, смислотворчість, єдність і 

множинність філософських систем, універсальність і особистісно 

орієнтованість, свобода і критичність. Саме вони забезпечували існування і 

затребуваність філософії у вихорі історії, оскільки допомагали виражати 

багатоманітність людського світовідношення, сприяли одухотвореності 

людського світу, демонструючи, що здатність до філософування, до запитування 

про світ і самого себе є універсальною людською ситуацією. 

Філософувати сьогодні – це не обов’язково відкривати щось кардинально 

нове, нестандартне, оригінальне, важливо вести відкритий невимушений діалог 

із культурними шарами усіх часів і народів, прочитуючи їх по-різному, 

здійснюючи розвідки у незвідані пласти людської екзистенції. Принципово 

важливим при цьому стає не скільки результат, скільки сама інтелектуальна 

діяльність, як виявлення здатності людини до випробування себе, її 

інтелектуального самозасвідчення, як формування вміння «утримувати та 

розвивати думку» (Б. Рассел). Така діяльність стає  опорою саморозвитку, сприяє 

зростанню самоповаги, розширенню власних когнітивних та комунікаційних 

можливостей, життєвих потенцій.  
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Тобто філософія у своїх багатогранних дискурсах допомагає людині 

віднайти дорогу до себе та світу шляхом побудови само- і взаєморозуміння, 

ціннісної комунікації, самобудівництва. К.Ясперс слушно відмічав, що 

повсякденне завдання філософського життя – «наблизити комунікацію у всіх 

можливостях її здійснення». Долучаючись до філософської традиції, реалізуючи 

та відтворюючи процес філософування, кожен має спробувати виразити власне 

ставлення до філософії, віднайти ті питання, які допоможуть саме йому 

зрозуміти щось у собі, у світі, і ставленні до іншого, бути небайдужим до глибин 

буття. 

 

 

 

Наконечна Ольга 

Павлівна завідувач кафедри 

філософії НУВГП, доктор 

філософських наук, професор 
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УДК 215:281.9 

ОСОБЛИВОСТІ  ТВОРЧОСТІ  ПЕТРА  МОГИЛИ 

 

канд. філос. наук, доцент Гуменюк Світлана Миколаївна, 

Національний університет водного господарства та природокористування,  

м. Рівне 

 

     У сучасному філософсько-релігійному дискурсі, що розгортається на фоні 

поліконфесійності та спричинених глобалізацією кардинальних змін у культурі, 

важливого значення   набуває вивчення творчості як традиційного крила 

християнства, так і тих мислителів та культурних діячів, за ким закріпилася слава 

вдалих реформаторів. Мова піде про святителя Петра Могилу, адже ціла доба 

культурного та духовного поступу  українського народу  названа істориками та 

філософами   могилянською  добою. Цей видатний  церковний та культурний  

діяч, для якого, як і для  переважної більшості його сучасників, релігія була 

провідним, визначальним чинником у системі тогочасної культури, займає 

чільне місце серед вчених мужів, освітян, релігійних діячів і любомудрів першої 

половини  XVII ст. 

    Пригадаймо, що Петро Могила дуже вміло поєднував церковний, культурний 

та освітній напрямки у своїй діяльності, «спираючися на мову й історичну 

пам’ять, забезпечував найвищий синтез усіх її структурних компонентів в єдине 

ціле» [1, с.12].  

Його творчість репрезентована численними  працями, і тематично, і 

концептуально пов’язана з  традиційним морально-релігійним типом 

філософування, що передував києво-могилянському періодові, тобто з творчістю 

острозьких книжників. Вже при переліку назв книг, які написав або редагував і 

видавав святитель, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі  Петро Могила, 

неможливо не побачити цього духовного зв’язку. «Антологіа, сирђч молитвы», 

«Мова духовна при шлюбђ», «Книга души, нарыцаемое злото», переклад з 

грецької мови книги Агапіта-диякона з настановами цареві Юстиніану, – це 

твори, написані і редаговані митрополитом власноруч, без співпраці з іншими 

авторами,  у яких чітко простежується та ж морально-релігійна платформа, яка 

була характерною для філософських пошуків острозького традиціоналізму.  

     Дослідники творчості Петра Могили  (П.  Новаковський, М. Костомаров, В. 

Нічик, А. Бичко та Б. Бичко. Л. Олійник та ін.) підкреслюють, що  важливим 

опертям для неї була ідея «внутрішньої людини», а от полемічна творчість 

Могили представлена  чи не єдиним, але дуже важливим твором під назвою 

«Літос». Це був польськомовний твір-відповідь, адресований Касіяну Саковичу, 

який ряснів цитатами з першоджерел як українських та грецьких, так і 

московських та католицьких. Ці цитування мали на меті довести, що обрядовість 

греко-руської церкви виражає православне віровчення і тримається на 

апостольських і прабатьківських традиціях. Підкреслено, що «догмати не 

підлягають жодним змінам, а обряди можуть доповнюватись і видозмінюватися. 

Обряд є «художнім» відображення церковної думки, обумовлений історичними 

умовами і національним елементом» [2, с.254].  
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 Варто підкреслити пріоритетність біблійних та візантійських джерел, та 

духовний зв’язок з києворуським книжництвом, високу повагу до містичних 

прозрінь Діонісія Ареопагіта та всієї містичної платформи східного 

християнства, шанобливе визнання святоотцівської традиції та визначальне 

значення церковного передання, серйозну зацікавленість  церковною 

агіографічною літературою, – ось далеко не повний перелік основних рис  

творчості  святителя П.Могили [3,с.61-62]. 

Підкреслимо, що аріопагітизм як духовна основа філософування, 

залишається   найхарактернішою рисою творчості православного ієрарха, що, 

безумовно, лише підкреслює чітке дотримування П.Могилою всіх вимог 

канонічної довершеності  його творів.  Зокрема, у «Казанні про владу, що може 

зв’язувати і розв’язувати гріхи, дану Христом Богом і сповіщену предивним 

видимим чудом, яке є явленим знаменням Істинної Церкви», читаємо: «Святий 

Діонісій Ареопагіт у своїй книзі про церковне священновладдя, у розділі 

сьомому, про архієрейську владу, що від Христа Бога дана, так повчає: 

«Священновладці мають силу відлучати, тому що через вуста їхні 

висловлюються божественні виправдання, і треба підкорятися їм не в 

безсловесному прагненні, а як всепремудрому Боговладдю, подяку йому 

висловлюючи, – то і ті тайноначальним духом спонукувані витлумачувати і 

заслужено засуджених відлучати» [4, с.279].  Цей фрагмент твору з прямим 

посиланням на  визнану православ’ям за священну містику  Діонісія Ареопагіта 

і  безапеляційним визнанням  церковного передання є дуже показовим стосовно 

духовних підвалин розвитку думки святителя. Петро Могила наголошує на тому, 

що «не плоть і кров», а священне богослов’я навчає істинній премудрості – 

Божественному розуму. Ця думка митрополита  демонструє дієву  концепцію 

«внутрішньої» людини, а також  засвідчує безперервіність спадкоємництва 

філософування у православному морально-релігійному контексті.   

Отже, творчість Петра Могили є співзвучною творчості острозьких 

традиціоналістів, пов’язана  з києворуським книжництвом опирається на 

аріопагітизм та концепцію «внутрішньої людини»,  деякою мірою продовжує 

полемічну лінію берестейського періоду, але є більш  багатогранною. 
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Проблеми Літературознавства  

3. Гуменюк С.М. Трансформація  острозького традиціоналізму у творчості Пера Могили та 
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Петро Могила в духовній історії України  В. М. Нічик. К., 1997. С. 278—310. 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЕТИКИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ 

УПРАВЛІННЯ 

 

канд. філос. наук, доцент Ємець Наталія Анатоліївна, 

         Національний Університет «Чернігівська Політехніка», 

м. Чернігів 

   

Реалії сьогодення дають змогу впевнено відзначити, що світ змінився. Як і 

інші глобальні події, що мали вплив на всю планету, Covid-19 може потенційно 

змінити наше світосприйняття, способи мислення та поведінку. Незважаючи на 

людську трагедію втрачених життів, розбитих сімей та зруйнованих спільнот, 

економічні та соціальні потрясіння, зумовлені пандемією, ми отримали нову 

культурну спадщину, яка буде довго жити в наших спогадах та спогадах 

майбутніх поколінь.  

Пандемія виявила нерівність, яка вже існувала в нашому суспільстві. І 

особливо гостро вона проявилася у сфері управління і бізнесу. Етичні виклики 

ділових відносин в таких умовах набувають нового значення та пріоритету. 

Учасники ділових відносин переживають біль, який має особистий, емоційний, 

психологічний, соціальний, економічний та культурний характер, і він 

залишатиме глибокі “шрами” [3]. Це своєрідні душевні травми, котрі 

підвищують чутливість людей до вчинків. Те, що трапляється між працівниками 

та керівництвом особливо під час цієї кризи, сформує їх відносини на десятки 

років вперед. 

Covid-19 ставить виклики фірмам та організаціям. Було дуже багато 

повідомлень про те, що деякі фірми / роздрібні торговці намагалися отримати 

прибуток від цієї кризи [3]. Неминуче ця криза поставила компанії перед 

випробуваннями на прихильність до етичного ведення бізнесу. Існує думка, що 

фінансові труднощі, як короткострокові, так і довгострокові, спричинені 

спалахом, могли б в значній мірі підштовхнути підприємства до досягнення 

короткострокових зисків, іноді через шахрайство та неправомірні дії, а також 

зменшити довгострокові інвестиції для виживання, можливо, в значній мірі через 

брак ресурсів і високий тиск зовнішніх чинників [3]. 

Спробуємо систематизувати виклики етики ділових відносин, які 

сформувалися у сфері управління в екстремальних умовах ведення бізнесу під 

час пандемії. 

Перший – визнання і прийняття особливих обставин кожного окремого 

працівника. Підприємства можуть не розуміти відмінностей між своїми 

працівниками. Ситуація кожної людини може бути дуже різною, і універсальний 

підхід до нагляду і управління може бути глибоко контрпродуктивним. 

Дослідження показують, що роботодавці, які надмірно реагують обмежуючи 

старанних, працьовитих працівників, втрачають їх, коли економіка 

покращується. Це відбувається через невдоволення, яке вони відчувають до 

компанії через її неправильну реакцію [2]. 

Другий – реагування з емпатією, пов’язана з неможливістю 
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контролювати керівництвом своїх працівників. Роботодавці можуть відчувати 

що втрачають контроль над своїми працівниками, особливо коли вони 

починають працювати віддалено. В цих умовах програмне забезпечення для 

спостереження за працівниками стає найбільш популярним товаром на 

віртуальних полицях. До березня 2020 року запити на системи спостереження за 

працівниками зросли втричі. Великі фінансові підприємства вже повідомили 

своїм працівникам, що за ними активно спостерігають вдома, що їхні натискання 

клавіш фіксуються та, що вони фотографуються кожні 5-10 хвилин. Особливо, 

коли камери оглядають спальні, кухні та вітальні працівників, працівники 

можуть не відчувати відриву від робочого місця, що призводить до вигорання, 

обурення, люті та навіть саботуючої поведінки [2]. 

Третій – збереження прозорості у відносинах, також пов’язане з 

відсутністю повного контролю. Саме в умовах, коли часи є непевними як для 

роботодавців, так і для працівників, чесність щодо ситуації є найбільш 

прийнятною, але, можливо, і найскладнішою. Окремі роботодавці можуть 

спробувати приховати дійсний стан своїх фінансових можливостей, оскільки не 

достатньо довіряють своїм працівникам. Але, практика свідчить, що 

роботодавці, які прозоро працюють з працівниками, сприяють формуванню 

почуття єдності. Дослідження показують, що така модель поведінки  надихає 

працівника на творчий  підхід до виконання своїх обов’язків, відчуття 

психологічної безпеки  та командну роботу [2]. Те, як роботодавці реагують на 

своїх працівників в умовах кризи, запам’ятовується і стає випробуванням 

відносин. 

Четвертий – керівництво намагається скористатися ситуацією для того, 

щоб вирішити питання, які лежать за межами карантинних викликів. Яскравим 

прикладом є невдоволення, котрі відчувають працівники сфери логістики та 

сфери послуг до своїх роботодавців під час пандемії, але корені цього 

невдоволення слід шукати у глибокій  недовірі до мотивів керівництва, навіть у 

звичайних умовах. Наприклад, новий додаток PwC для відстеження 

місцезнаходження, який роботодавці зможуть встановити на особисті 

стільникові телефони працівників. Вже близько трьох з п’яти американців 

заявили, що вони не мають бажання добровільно встановлювати подібний 

додаток на своїх телефонах [1]. В умовах віддаленої праці роботодавці можуть 

вимагати використання такого додатка на робочому місці, який в перспективі 

залишиться на телефонах працівників, точно відстежуючи, з ким вони 

розмовляють, де та коли.  

Ще одне яскраве свідчення на користь означеного виклику. Корпорація 

Amazon створює теплові карти своїх магазинів Whole Foods. Більшість фахівців 

сходяться на думці, що така ініціатива зовсім на пов’язана з піклуванням про 

стан здоров’я працівників, її мета – відстежувати та запобігати організації 

профспілок працівників. Крім того, скандальна історія зі звільненням 

працівників Amazon за порушення безпеки COVID-19 було нібито приводом, 

щоб позбутися деяких своїх найголосніших критиків як серед пересічних 

працівників, так і серед топ-менеджерів [1]. Подібна практика та інші способи 

залякування працівників стала тривожним сигналом про порушення етичних 
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норм ділових відносин. 

П’ятий – стосується зловживань керівництва, пов’язаних з охороною 

здоров’я і праці.  В умовах карантинних обмежень, і, особливо, лок-дауну, деякі 

компанії вдаються до ігнорування гарантій у частині страхування та охорони 

здоров’я і життя працівників. В першу чергу гостро це відчувають працівники, 

які знаходяться на передній лінії боротьби із хворобою, медики, правоохоронці 

тощо. В умовах цієї кризи медичне страхування і аналогічні пільги, пов’язані із 

зайнятістю, стають ще більш важливими. Роботодавці повинні подбати про те, 

щоб не загрожувати довільним припиненням медичного обслуговування та 

інших пільг. З підвищеними повноваженнями роботодавців виникають 

підвищені обов’язки не завдавати шкоди і не маніпулювати працівниками – і їх 

наляканими сім’ями – шляхом прийняття більш масштабних рішень, які можуть 

занадто недбало вплинути на медичне забезпечення працівників. 

Таким чином, розширення управлінських повноважень та контролю, які 

з’явилися з пандемією і будуть посилюватись, викликає занепокоєння у багатьох 

людей – і робітників, і етичних менеджерів. Нові інструменти, що 

впроваджувалися для охорони здоров’я населення, або принаймні, спочатку 

виглядали як такі, можуть продовжувати залишатися з нами, як нова норма 

життя, навіть далеко після надзвичайного часу, для якого вони були введені. 

Подібно до того, як ми хотіли б, щоб наші державні службовці залишали свої 

політичні розбіжності осторонь у боротьбі з COVID-19, наймані працівники 

також прагнуть більш далекоглядного управління від роботодавців з огляду на 

етику ділових відносин. 

Як і при будь-якому підході до етичної проблеми, важливо, щоб 

роботодавці не поспішали, продумували всі наслідки своїх дій і якомога більше 

пам’ятали про співчуття. В умовах викликів сьогодення, підприємства можуть 

подолати пандемію, тільки встановивши більш тісні відносини з працівниками, 

демонструючи продумані етичні дії. 
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УДК 141+130.2 

ІСТОРІОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ М. ХВИЛЬОВОГО 

В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 

здобувачка вищої освіти Авдєєва Олександра Олександрівна, 

наук. керівник докт. філос. наук, професор Наконечна О. П., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Микола Хвильовий був визначною постаттю в українській культурі і 

літературі першої третини ХХ століття. Хвильовий запам’ятався як видатний 

письменник: автор прозових творів, численних памфлетів, статей, засновник 

ВАПЛІТЕ, учасник літературних дискусій, що брав активну участь у складних і 

суперечливих суспільних процесах, що відбувалися в Україні, створивши власну 

історіософську концепцію. «Він завжди перший умів відчути те, що хаотично 

починало нуртувати довкола, умів схопити суть, ясно й лаконічно синтезувати її, 

обертаючи в рушійний чинник, що швидко гуртував відданих однодумців» [1, 

с.785], – так писав про М. Хвильового А. Любченко.  

Шукаючи засади для «пореволюційної епохи українського відродження», 

адже у 20-ті роки в Україні досить актуальним було питання про формування 

національної свідомості, шляхи розвитку української культури,  відношення до 

російської і європейської культури, заперечуючи вузькість просвітительської 

позиції, М. Хвильовий позитивно сприймає ідеї О Шпенглера про циклічність 

розвитку культур, роль духовного начала у їх функціонуванні. 

Хвильовий «не був пасивним переймачем чужих ідей» [1, с.783], і попри 

захоплення ідеями Шпенґлера, переосмислював їх в горнилі власного світогляду 

(з точки зору так званого романтичного вітаїзму) саме в українському контексті. 

Характеризуючи своє розуміння світогляду «переходової доби», М. Хвильовий 

писав: «Це – сума нового споглядання, нового світовідчуття, нових складних 

вібрацій, Це мистецтво першого періоду азіатського ренесансу. З України воно 

мусить перекинутися у всі частини світу й відіграти там не домашню ролю, а 

загальнолюдську» [2, с.36]. 

М. Хвильовий розмірковує над питаннями: місця України у світовому 

контексті, світовому поступі – між Сходом і Заходом, особливості духовної 

складової української цивілізації і культури, ролі інтелігенції, митців у процесах 

українського відродження, про долю нації, про українське месіанство, про 

ставлення до російської і європейської культури, про самостійність і 

незалежність України. 

П. Голубенко у статті «Хвильовий та Шпенґлер» так характеризує вплив 

теорії локальних цивілізацій О.Шпенглера на М. Хвильового: «Найяскравіше 

виступає зв’язок «хвильовізму» з «шпенґлеріанством» в теорії циклічного 

розвитку світових культур. Тут ясно видно як Шпенґлерів образ виникнення і 

занепаду великих світових культур, еволюції цих культур від молодості до 

старості, від їх «весни» до їх осені й зими, від культури до цивілізації – цей образ 

народження і занепаду культур стимулював думку Хвильового в його роздумах 
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над долею української культури і обумовив її напрямок, який привів його до 

сформулювання теорії «азіатського ренесансу» і українського месіанізму» [1, 

с.785]. М. Хвильовий стверджує: «Авангардом четвертого культурно-

історичного типу виступаємо ми». «Четвертий, пролетарський, культурно-

історичний тип Європа вже не здібна підняти». «Але де ж та загадкова країна, 

яка розв’яже велику світову проблему? –  ставить питання М. Хвильовий і 

відповідає: «Вона там, на Сході» [Цит. за: 1, с. 786], маючи на увазі Україну і 

формування «молодої нації». 

Те, чим Хвильовий вирізняється від Шпенглера – це, безумовно, ставлення 

до Росії і уявлення про неї як країну, що «призупиняє» ренесанс. Хвильовий 

вважав, що російська культура згубно впливає на Україну і ми точно не можемо 

до неї належати, жити в ній. Також, звісно, вирізняється ідея про те, що саме 

Україна може поєднати Схід і Захід і стати основою «азійського ренесансу». 

Письменник критикує москвофільство: «Це зовсім не значить, що ми цю 

літературу не любимо, а це значить, що ми органічно не можемо на ній 

виховуватись... Перед нами стоять інші завдання, тому, що ми молода кляса 

молодої нації, тому що ми молода література... , яка не на „закаті”, а на 

відродженні… Оскільки українська нація кілька століть шукала свого 

визволення, остільки ми розцінюємо це як непереможне її бажання виявити й 

вичерпати своє національне... офарблення. Це ж національне офарблення 

виявляється в культурі... Ця ж національна суть мусить себе вичерпати й у 

мистецтві» [3]. 

Таким чином Хвильовий приходить до обґрунтування незалежності та 

самостійності української культури як передумови її всебічного і повноцінного 

розвитку.  І хоча мислитель надає важливого значення в цьому процесі орієнтації 

на західну культуру, але не для того, щоб пристати «до якогось нового заднього 

воза», але для того, щоб позбутися від застарілого і повчитися нового. «В Європу 

ми поїдемо вчитись, але з затаєною думкою – за кілька років горіти 

надзвичайним світлом» [3]. 

Філософські погляди на суспільство, українське відродження, формування 

молодого покоління, здатного виконувати такі завдання, Хвильовий пов’язує із 

роллю мистецтва і митців у цьому процесі, роллю інтелігенції.  Письменник 

вважав, що митцем може бути тільки виключно яскрава індивідуальність, яка має 

чималий життєвий досвід, уміння відчувати «дух свого часу», що талановитий, 

геніальний митець повинен неодмінно бути свідомим у своїй національності, 

громадянстві.  

Підводячи підсумки, можемо заключити, що історіософська теорія М. 

Хвильового піднімає багато питань, які і до тепер є актуальними для української 

нації, українського суспільства, української культури та її місця в світових 

процесах сьогодення. 
1.Голубенко П. Хвильовий та Шпенґлер //Хроніка-2000. К.,2000. №37-38. С.780-799 

2.Хвильовий М. Камо грядеши. Памфлети. Книгоспілка, 1925.  

3. Хвильовий М. Московські задрипанки// Культура і побут. 1926. Ч.13 
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УДК 140.8 

 

ТЕОРІЇ ЗМОВ: КОНСПІРАЛІЗМ ЧИ ЕТОС ПОШУКУ ІСТИНИ? 

 

здобувачка вищої освіти Бакун Яна Володимирівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, Шадюк Т.А., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Нині теорії змови на піку популярності. Резонансні політичні події, хвилюючі 

масову свідомість кризові явища, пандемія коронавірусу, – усі вони мають дещо 

спільне. Вони до кінця не вивчені або ж взагалі складно піддаються науковому 

поясненню. Тим легше такі події захоплюють масову свідомість й стимулюють 

до продукування власного пояснення дійсності.  

Допоки суспільство викохує скепсис, який начебто критично аналізує 

реальність, самі теорії змови або ж конспірологічні теорії стають об’єктом 

вивчення. Метою розвідки є намітити основні шляхи осмислення проблеми 

теорії змови, тобто встановити її проблемне поле. Першочерговим завданням є 

визначення поняття «теорії змови». 

Теорії змови або конспірологічні теорії – це явища, сутністю яких є певні події 

(політичні, екологічні, соціальні тощо), що пояснюються змовою і впливом 

певних груп впливових осіб чи організацій (включно з усіма можливими 

формами позаземного життя). Британсько-австрійський філософ, логік і соціолог 

Карл Поппер («Суспільні конспірологічні теорії») визначав конспірологічну 

теорію як таку, згідно з якою пояснення соціального явища полягає у виявленні 

осіб чи групи осіб, які зацікавлені в появі цього явища (іноді – це таємний 

інтерес, який слід розкрити) і які запланували це явище і створили змову, щоб 

його породити. Філософ розглядав теорії змови як наслідок секуляризації 

релігійних упереджень [3]. Тобто з причини відриву від релігійного пояснення 

явищ світу й тяжіння до їх світського тлумачення, виникають передумови до 

тлумачення окремих явищ чи подій альтернативним шляхом, займання позиції 

відмінної від загальноприйнятої точки зору. 

Американський релігієзнавець і політолог Майкл Баркун визначає теорії 

змови як субкультуру, котра продовжує динамічно змінюватися за умов 

нинішньої хвилі інфомаційної революції, наростання впливу інтернет-ресурсів, 

нових медіа. Дослідник також виділяє конспіративне мислення як окремий стиль 

сучасної американської культури, що завдячує плюралізму, називаючи 

конспіралізм активністю тисячоліття [5, с. 15]. Тож очевидними є світоглядні 

зміни, що спрямовані на конкуренцію з  наукомістким складним світобаченням. 

Відтак, світогляд, в основі якого лежать теорії змови, називається 

конспіралізмом. 

Зміст теорій змов визначає світогляд конспіралізму. Його основними рисами 

є: недовіра до офіційних версій подій, заснована на некритичності в їх аналізі;  

екстеріоризація зла (здійснюється «іншими» проти «своїх»); заперечення збігів і 

випадковостей; інтерпретація світу в термінах абсолютного взаємозв’язку й 
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інтенціональності; бачення дійсності як оманливої; утаємниченість, що 

підтримує сюжетотворче натхнення і комунікативну валентність; спрощеність у 

поясненні світу. 

Сучасний політичний філософ, лібертаріанець Роберт Нозік (праця «Анархія, 

держава і утопія») висуває сучасний і архаїчний стилі пояснення дійсності, в 

контексті яких визначається конспіралізм як масовий світогляд. Якщо для 

сучасного стилю притаманне розуміння процесів як імперсональних, тобто 

таких, що пояснюються спонтанністю, «силою речей», то для архаїчного – 

властиве пояснення дійсності через персональні приховані сили, так зване 

«hidden hand explanation» (прихована, невидима рука) [2, с. 41]. Саме з архаїчним 

стилем співвідносяться теорії змови як такі, що мають давню традицію, основою 

якої є бездоказові припущення й сліпа віра у чийсь зловісний таємний умисл. 

Разом з тим, прийдешня всесвітня цивілізація, як пророкував М. Маклуен, 

буде товариством «гармонійної комунікації» і «образного мислення», що є 

неодмінною умовою формування вищих культур [1, с. 405], неостанню роль в 

якій гратиме уява, потік свідомості й емоційний досвід як альтернативні способи 

самовираження людини, що лежать в основі продукування конспірологічних 

теорій й світогляду конспіралізму, котрі очевидно протистоятимуть раціональній 

стандартизації свідомості.  

Основними шляхами осмислення проблеми теорії змови є розуміння, що 

спирається на критичне мислення, аналіз й систематизацію, а також 

герменевтичне тлумачення наукових текстів, присвячених даній проблематиці. 

Теорії змови пояснюються як явища масової свідомості, що визначають 

світогляд конспіралізму. 
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УДК 17.023.31 

 

ОБРАЗ БОГА ЯК ДУХОВНИЙ ПОЧАТОК ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ 

У ВЧЕННІ В.В. ЗЕНЬКІВСЬКОГО 

 

пошукач кафедри філософії  Веремейчик Сергій Володимирович,  

наук. керівник: д. філос. наук, проф. Залужна А.Є., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Основи християнської антропології були закладені ще в епоху 

апологетики, втім основним завданням тогочасної святоотцівської школи було 

розповсюдження сутності християнського вчення серед широких мас. Саме тому 

апологети нової релігії у своїх проповідях нерідко зверталися за допомогою до 

корпусу античної філософії, причому іноді вони представляли християнство як 

новий вид філософування. Однак, святі отці, роблячи першочерговий акцент на 

богословських догматах, не приділили певної уваги розробці антропологічної 

концепції, що в подальшому призвело до негативних тенденцій в лоні 

християнської церкви. Так, починаючи вже з часів блаженного Августина можна 

спостерігати розбіжності у поглядах на природу людину між представниками 

східної та західної церков.  

Сучасний розвиток філософської науки зробив значний вклад у 

формування уявлень про будову людського організму, проте висота 

християнського розуміння людської сутності, що була закладена ще в період 

діяльності видатних представників східної церкви, і по цей час залишається 

актуальною. Так, в даному контексті заслуговує на увагу філософська доктрина 

В.В. Зеньківського. Адже антропологічна концепція мислителя у своїй основі 

базується саме на біблійному переданні походження людини. Тому для 

філософа, вчення, що розглядає людину як частину біологічної еволюції не є 

спроможним у своїй онтологічній сутності, оскільки виключає зі свого змісту 

право особистості на винятковість свого народження, у порівнянні з іншою 

частиною космосу [1]. Для Василія Васильовича, зі всього тексту святого письма, 

найбільш важливим є момент творення першої людини як вершини 

Божественного задуму, оскільки в акті свого генезису вона сприйняла образ 

предвічного Абсолюту: «І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її 

Він створив, як чоловіка та жінку створив їх» [2]. 

На погляд мислителя, людина у своїй змістовності насамперед є істотою 

духовного плану. Тому в процесі пошуку істинного розуміння метафізичної 

сутності людської особистості В.В. Зеньківський підкреслював, що емпірична 

методика вивчення індивіду хоча і містить у своєму підґрунті метафізичний 

елемент аналізу, втім трактує людську сутність лише в межах філософської 

концепції ідеалізму, виключаючи таким чином із дискурсу дослідження вчення 

про «образ Бога». Тому, на думку філософа, відсутність всієї повноти гнозису в 

контексті постановки даної проблематики і призвела сучасну наукову та 

філософську думку в поле дії чистого натуралізму [3, с. 147-152]. 
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Зазначимо, що у своїх роботах Василій Васильович, як і більшість 

філософів, що вивчали феномен відображення Божественної сутності в людській 

природі, намагався не виходити за рамки християнської догматики. І тим не 

менше, мислитель у своїх працях пробує розкрити нові грані розуміння 

термінологічності «образу Бога» в межах людської конституції. В даному 

моменті варто відмітити, що В.В. Зеньківській в процесі власного філософування 

іманентно пов’язує між собою духовну природу Божественного образу із 

натуралістичним складом людини [1, с. 439]. Іншими словами можна сказати, що 

«образ Бога» в онтологічній дійсності індивіду реалізується шляхом певної 

життєвої цілісності, в якій: «... всі аспекти його сутності, будучи неоднорідними 

і ієрархічно не рівноцінні, пов'язані в живе, воістину органічне ціле» [1, с. 439]. 

Продовжуючи рух свого дослідження в потоці теологічної 

доктринальності, В.В.Зеньківський, стверджує, що: «… образ Божий в нас не є 

розум, оскільки розум є загальнолюдською характеристикою, що частково 

нівелює нашу особистість. Образ Божий не даний нам, але заданий: ми, як 

індивідуальності, здійснюємо його через шукання Абсолюту. Єдність розуму 

виходить від Бога і цей розум об’єднує рід людський. Але образ Божий 

розкривається не через розум, а прагненням душі до Бога» [3, с. 159]. 

Відповідно в процесі духовного життя в людині розум проявляється як 

об’єктивація духовності, як функція смутку душі за Богом та  відкривається  

через єдину сутність особистості. Втім, смутку душі і розуму недостатньо для 

розкриття, для здійснення образу Божого в людині: необхідна особисте (в більш 

точному сенсі індивідуальне) звернення до Бога. Загальнолюдська розумність 

нас живить, а образ Божий через нашу пряму дію призводить нас до Бога. Таким 

чином, розум є похідна від духовного життя, яку, в свою чергу, Зіньківський 

визначає як «функцію» образу Божого [3, с. 164]. Образ Божий не є духовність, 

він також не є і розумність, але, в той же час, він нерозривно пов'язаний з ними 

у формуванні особистості людини. 

Отже, у християнській антропології, стверджував Зеньківський, 

відкривається принципово нове розуміння людської природи – сутністю людини 

визнається образ Божий. Але не менш важливо й те, що це «основне сприйняття 

людини повинно бути як би виправдано перед лицем всього темного, лукавого, 

гріховного» [4, с.39]. Тому для християнської метафізики можливий тільки шлях 

персоналізму: образ Божий відображений саме в особистості, яка є центром 

самосвідомості і духовного життя. За таких умов зберігається ієрархічний лад 

душі людини, а значить і її духовна цілісність, найбільшою мірою. Таким чином, 

образ Божий як особистісне духовне начало уможливлює цілісність духовного 

життя та зв’язок ієрархічної сутності людини.  
1.Русская религиозная антропология: у 2 т. / гол. ред. Н. К. Гаврюшина, Москва: Московская 

духовная академия. Московский философский фонд, 1997. T.2. 480 с. 

2.Біблія. Старий Заповіт. Переклад Івана Огієнка. URL: http://www.my-

bible.info/biblio/ukrainskaya-bibliya/bytie.html (дата звернення: 15.04. 2020). 3.Зеньковский В.В. 
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На території України та інших країн Східної Європи (Білорусь, Польща, 

Росія, Литва, Латвія та ін.) зберіглася велика кількість єврейських некрополів, 

що датуються XVI–XX століттями [4, с. 1]. Над могилою на єврейському 

цвинтарі встановлюється надгробний пам’ятник – «мацева». В межах певного 

хронотопу – XVIII–XIX століття, територія історичних областей Галичини, 

Волині, Поділлі та ін. – розвинулася багата традиція прикрасу єврейських 

надгробків складним різьбленим декором [5, с. 115]. Істотним елементом 

декоративного оформлення пам’ятників був також сам надгробний напис – 

епітафія.  

З плином часу склалася певна усталена структура єврейської надгробної 

епітафії. У структурі тексту традиційної епітафії виділяють кілька основних 

елементів: 1) вступна формула («тут похований», «тут прихований» і ін.); 

2) епітети і чесноти («людина чесна і прямодушним», «жінка скромна і поважна» 

і ін.) 3) ім’я покійного і ім’я батька; 3) дата (за єврейським календарем); 4) 

заключна формула («Хай буде душа його/її зв'язана у вузлі життя» і ін.). Можуть 

бути присутніми і додаткові елементи: формули благопобажань при імені, 

відомості про вік, професію, походження, а також поетичні вставки і цитати зі 

священних текстів [4, с. 1].  

Кладовища в цілому, і, зокрема, надгробні пам’ятники і тексти епітафій, 

прийнято відносити до об’єктів вивчення таких допоміжних історичних 

дисциплін, як епіграфика і некрополістика. Зазвичай, коли йде мова про 

дослідження єврейських цвинтарів, вживають узагальнюючий вираз «єврейська 

епіграфика та некрополістика». Значний інтерес до теми єврейських цвинтарів 

проявляють етнографи, які досліджують похоронний обряд, уявлення щодо 

порядку відвідування цвинтарів і т.п. [1, с. 137–139; 2, с. 44, 49].  

Однак, підхід, який прагне укласти дослідження єврейських цвинтарів і 

надгробних епітафій у рамки будь-якої дискретної наукової дисципліни, може 

бути підданий розумної критиці. Єврейський цвинтар є більш складним, 

комплексним і багатофакторним феноменом і має потенціал для проведення 

досліджень у фокусі широкого кола дисциплін. Уявляється, що фрагментарність 

і дискретність у дослідженні епітафій на єврейських цвинтарях може бути 

подолана застосуванням трансдисциплінарного методу, який є сьогодні 

провідним у наукових дослідженнях. Даний підхід передбачає 

взаємопроникнення методів різних дисциплін при дослідженні того чи іншого 
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явища, функціональний синтез методологій, створення на їхньої основі 

абсолютно нових дослідницьких концепцій [3, с. 32].  

Зробимо спробу окреслити коло дисциплін і методів, які можливо залучити 

для дослідження надгробних епітафій на єврейських цвинтарях, і навести 

приклади матеріалу для можливих досліджень. Комбінація і синтез цих методів 

і буде основою для трансдисциплінарного підходу при дослідженні єврейських 

цвинтарів.  

Філософський метод. Цитати, які включають у тексти епітафій, символи і 

сюжетні зображення у декорі надгробків відсилають нас до філософських 

концепцій життя та смерті, зокрема, релігійної філософії іудаїзму. Цвинтар, як 

місце, де розміщені надгробні епітафії, передбачає осмислення специфіки цього 

місця, як сакрального простору з точки зору філософії сакрального.  

Релігієзнавчий метод. Тексти епітафій містять цитати і вирази релігійних 

поглядів євреїв як послідовників конфесії іудаїзму, осмислення яких неможливо 

без їхнього аналізу на підставі головних ідей іудаїзму.   

Методи біблеїстики. У текстах епітафій присутні численні цитати зі 

священних для іудаїзму текстів. Цитати можуть бути представлені в зміненому 

вигляді і з переосмисленням змісту і контексту.  

Культурологічний метод. Численні і різноманітні мотиви у декорі 

пам’ятників, сформована шаблонна структура текстів епітафій, наявність у них 

виразів і формул, що стали загальновживаними, з'явилися у наслідку розвитку 

єврейської народної традиції. Крім того, відбувається взаємопроникнення 

традицій сусідніх культур (єврейської та християнської, мусульманської i т. д.).   

Історичний метод. Цвинтар виникає, існує, виконує свою функцію, зазнає 

ті чи інші зміни, перестає виконувати свою функцію, припиняє своє існування в 

певні історичні періоди і на тлі певних подій і обставин. Крім того, на цвинтарі 

можуть бути поховані значущі особистості, наприклад, рабини і цадики – 

духовні лідери єврейських громад. 

Філологічний метод. Тексти епітафій пишуть на древньому івриті, окремі 

слова записують в ідишської орфографії. Зрідка можна зустріти цілі епітафії на 

ідиші. Пізні епітафії (перша половина XX ст.) частково або повністю пишуть на 

місцевих мовах (української, російської, польської, караїмської і т. д.); мова цих 

текстів має характерні для відповідного періоду особливості.  

Літературознавчий метод. Епітафія є жанр народної літератури, має свою 

специфічну традиційну структуру, може бути поетичною.  

Мистецтвознавчий метод. Зображення на надгробках ілюструють і 

доповнюють текст епітафії, тому не можливо досліджувати саму епітафію 

окремо, ігноруючи при цьому декор пам'ятника (при його наявності). Декор 

надгробків, який отримав особливий розвиток на певних територіях і в певні 

періоди, укладає у собі безліч символів, які відсилають нас до інших напрямків і 

проявів єврейського і неєврейського мистецтва, а також до філософії іудаїзму.  

Психоаналітичний метод. У текстах епітафій можна знайти ті чи інші 

відсилання до архетипів колективної (народної) психології.  

Методи ономастики (антропоніміки, топоніміки). У тексті епітафії 

вказані імена покійного і його родичів (батько, чоловік, дід і ін.). Імена можуть 
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бути представлені в різних формах і варіаціях. Також зустрічаються 

найменування географічних об’єктів (населених пунктів, регіонів, історичних 

областей).  

Методи палеографії. Епітафія є пам’ятником писемності і володіє певними 

параметрами тексту: оформленням та розташуванням на надгробку, видом 

шрифту, наявністю скорочень і т. д.  

Методи епіграфіки. Епітафія є напис, що виконується на твердому 

матеріалі (камінь, бетон і ін.).  

Методи некрополістики. Цвинтар може бути досліджений як цілісний 

некрополістичний об'єкт; надгробки і розміщені на них тексти епітафій є його 

ключовою частиною.  

Методи етнографії. Похоронний обряд, догляд за могилою, відвідування 

місця поховання, збереження пам’яті про померлого були частиною 

повсякденного життя єврейського народу. Етнографічні методи можуть пролити 

світло на питання про авторство епітафій, про те, які зміни могли зазнавати вже 

існуючі тексти і т. д. 

Наведений вище перелік методів різних дисциплін, які можна застосувати 

до дослідження епітафій на єврейських цвинтарях, не є вичерпним, але й 

використання вищезазначених методів і навіть їх частини може пролити нове 

світло на розуміння сенсу і значення надгробних епітафій взагалі і, зокрема, на 

єврейських цвинтарях. Саме розуміння багатоаспектності усіх феноменів 

дійсності призводить до розглядання трансдисциплінарного підходу як 

найпліднішого у будь-яких наукових дослідженнях. 
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Основними тенденціями розвитку сучасної освіти є зміна її 

соціокультурних парадигм, пов’язаних із кризою класичної моделі та втілення 

нових фундаментальних педагогічних  ідей в освітній та гуманітарний процес. 

Трансформаційні зрушення у сучасному  освітньому просторі зумовлюють до 

переосмислення наявної педагогічно-освітньої системи, розробленої під 

впливом ідеологічних настанов Просвітництва, які сковують педагогічну 

діяльність раціоналістичними  передумовами, внаслідок чого на передньому 

плані – сухий розрахунок і мислення, позбавлене інтенцій вільної творчості, 

високих поривань і духу істинного пізнання.  

Нині у контексті дослідницьких програм ЮНЕСКО реалізується безліч 

науково-дослідницьких проектів, у яких на основі аналізу тенденцій розвитку 

суспільства та наявних світоглядних трансформацій твориться концептуальний 

образ майбутньої освіти, зорієнтований «на збереження внутрішньої цілісності 

освіти, її функціональної спрямованості як на вищі духовні цінності, так і на 

принципи інтеграції особистості у світовий культурний контекст» [2].У зв’язку з 

цим завданням побудови нової моделі освіти має стати осмислення кризи 

освітнього процесу, зіставлення різних концепцій освіти та форм її  теоретичного 

усвідомлення у психології, педагогіці, культурології, соціології виховання тощо, 

що вимагає врахування глибокого антропологічного досвіду в історико-

філософських та історико-педагогічних пошуках. 

Властиво, що зміна освітніх парадигм супроводжується зміною ролі 

педагога в освітньому процесі. Так, освітня парадигма індустріального 

суспільства була орієнтована на класичний тип здобуття знань, які передавалися 

від учителя до учня в готовому вигляді. Постіндустріальне або інформаційне 

суспільство висуває нові вимоги до освітнього процесу, який мислиться як один 

з варіантів самореалізації особистості та засіб побудов власної життєвої 

стратегії. Нова ідея освіти полягає у потребі долучити людину до активного і 

безперервного  процесу відкриття світу, а її  основним завданням стає  перехід 

від репродуктивних до креативних форм навчання, звернення до індивідуальних 

особливостей учня, стимулюючи  пошукові та творчі орієнтації особистості. А 

метою педагогічно-освітньої діяльності проголошується «інноваційна людина», 

здатна реалізувати  власну індивідуальну суб'єктивність у вкрай 

швидкоплинному соціальному та природному середовищі. 

Сучасні філософсько-педагогічні пошуки являють собою своєрідний 
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діалог з минулим, з допомогою якого можна рельєфніше висвітлити витоки 

сучасного освітнього процесу і долучити до педагогічних надбань сучасності 

дотепер незатребувані повною мірою ідеї вітчизняних вчених, до яких і 

відноситься надзвичайно талановитий філософ, психолог, культуролог, 

літературознавець, богослов та педагог Василь Зеньківський. 

Василь Зеньковський – творець філософсько-педагогічної системи, що 

передбачає гуманітарний синтез філософії, педагогіки, психології, історії, 

літературознавства, культурології та богослів’я.  

В кінці 20-х років ХХ ст. В. Зеньківський зосередив свою увагу на побудові 

нової релігійно-педагогічної парадигми виховання та системи освіти, що набула 

вираження в обґрунтуванні основних принципів православної педагогіки. 

Особливе місце серед них набирає принцип індивідуальності. А відтак, 

осмислюючи  індивідуальність через загальні прояви психічного життя у 

психології, він намагається у педагогічній сфері пов’язати феномен 

індивідуальності з душевним  життям людини. Поєднання досягнень 

педагогічної думки з психологією та християнським тлумаченням людини 

засвідчує реалізацію ідеї цілісного синтезу в педагогічній науці, базованої на 

православних засадах.  

Згідно поглядів українського вченого знеособленість освітнього процесу, 

знецінення людини як основного об’єкта навчально-виховної діяльності 

призводить до глибинних методологічних проблем педагогічної науки.  

У цьому контексті варто зауважити, що в сучасних умовах педагогічний 

процес в Україні здійснюється на основі освітніх програм як уніфікованих та 

стандартизованих документів. Освітня програма постає єдиним комплексом 

освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої 

освіти для досягнення учнями результатів навчання. А тому основою для 

розроблення освітньої програми є Державний стандарт [1]. 

Водночас ми спостерігаємо подекуди кардинальні інституційні 

перетворення  в Україні в умовах глобалізації, переймання світового досвіду 

інституціональних змін в умовах європейської інтеграції, імпорту глобальних 

інститутів, не завжди прийнятних для вітчизняного освітнього середовища та 

ментальних особливостей. 

Натомість, В. Зеньковський застерігає, що педагогіка, сформована на 

універсалістських засадах, неспроможна пробудити творче начало й розвиток 

«живої творчості» в дітях, позаяк варто орієнтуватись «не на індивідуалізацію 

виховання, а виховання індивідуальності» [3, с. 818].  

В. Зеньківський стверджує, що душа постає основним об’єктом 

педагогічного впливу. Оскільки перед педагогом стоїть завдання виявлення 

потаємних сил душі, які, на відміну від яскравого прояву творчої оригінальності 

душевного життя – феномен обдарованих дітей, постають прихованими, 

потенційними, неоприявленими – феномен неяскравих, сірих, ординарних натур. 

Окреслений процес потребує розвитку педагогічного чуття, «актів містичного 

інтуїтивного пізнання», «живого переживання», любові, «віри в душі педагога», 

«натхнення» тощо, але виходить за межі раціонально-логічної аналітичної 

діяльності, 



 26 

Орієнтація на загальне, стандартне в педагогіці унеможливлює 

усвідомлення індивідуальності та особистості, адже цінним постає не 

індивідуальне, а наявність в ньому суспільного ідеалу. Педагогічна наука, 

зосереджуючись на індивідуальному у контексті врахування «суми 

індивідуальних відмінностей» [3, с. 817], «наявних індивідуальних 

особливостей, обдарованості, нахилів» не може піднятися до вимог самого 

життя, оскільки вимагає реалізації цієї оригінальності та креативності, які не 

завжди можуть проявити всі діти.  

Зважаючи на вищезазначене, завданням педагога має стати допомога 

«розкритися самій індивідуальності у всій повноті її визрівших та ще дрімаючих 

сил» [3, с. 817]. Мова йде про «індивідуалізацію педагогічного впливу» і його 

спрямованості на те, що «викристалізувалось в душі у помітну індивідуальну 

рису» [3, с. 817]. Адже є діти з початковими проявами індивідуальності. Це 

підтверджує, що індивідуальність не дана, а задана, а тому розкриття 

індивідуальності ‒ завдання безкінечне, яке в умовах реального життя не може 

бути виконаним. Саме тому, педагогічне чуття, інтуїтивне пізнання, жива 

творчість, що долає будь-який шаблонний підхід стають необхідними рисами 

викладача. 

Важливо зауважити, що вивчення життя в умовах еміграції дало 

можливість В. Зеньківському розкрити негативні тенденції особистісного 

становлення дітей, що є наслідком всебічного руйнівного тиску: фізичного 

(підрив фізичного здоров’я та нервові розлади), соціального (відсутність 

нормальних матеріальних умов та низький рівень благоустрою), національного 

(втрата національної ідентичності та формування в умовах іншої культури), 

економічного (використання дитячої праці). Саме такий тотальний тиск стає 

детермінантою трансформації духовного рівня молодого покоління й 

формування утилітарних світоглядних орієнтирів, що проявляється в 

абсолютизації сили грошей та їх ролі в людській життєдіяльності. А звідси ‒ 

феномен духовного витісняється на периферію, позаяк істотними рисами нового 

покоління стають матеріальні пріоритети; практичність, розрахунок, фінансовий 

успіх, економічне облаштування; цинізм, пов’язаний з суворими реаліями життя; 

духовне огрубіння й втрата пошуку ідеалу аскези; проблема статі і зменшення 

кількості законних шлюбів; послаблення ентузіазму та одушевленої віри; 

відкидання традицій та будь-яких авторитетів; байдужість до Церкви; 

безкультур’я та потяг до розваг і задоволень;  реалізму й спрощеності духовного 

як небажання долучатися до того, що перевершує їх рівень. І хоча мислитель не 

заперечує ролі розваг (кінематографу, танців, спорту та ін.), усе ж він ставить 

питання щодо розумного ставлення до них, вважаючи їх одним із способів 

впливу через зовнішнє на внутрішній світ дитини.  

Водночас мислитель виявив феномен «конфлікту совісті» як заперечення 

моралі під дією негативних реалій дійсності та закоріненого в душі прагнення до 

християнського ідеалу та християнських чеснот. Така суперечливість духовного 

світу молоді розкривається крізь призму «полярності духовного та чуттєвого, 

ідеального та реального, яке відчувається тільки у глибині душі, а на її поверхню 

проступають безоглядні, жахливі вирви потоку життя» [4, с.80]. 
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Зокрема, у праці «Проблема шкільного виховання в еміграції» В. 

Зеньковський основне завдання виховного процесу вбачає в тому, щоб 

«допомогти молоді віднайти самих себе, оволодіти тими силами, якими 

наділений наш час, надихнути тим ідеалом, в ім’я якого потрібно змінювати 

життя». А відтак виникає потреба формування нового педагогічного досвіду, 

вибудованого на засадах позитивного знання, домінанту якого становить любов. 

У цьому сенсі вчений стверджує: «… якщо вдалося б полюбити... тих, до кого ми 

постаємо в педагогічному відношенні, ми би зрозуміли ширше і глибше все 

багатство, всю дійсність індивідуальності» [3, с. 826]. Саме любов може виявити 

неординарний зміст душевного розвитку тих натур, які виходять за межі 

уявлення про моральний чи суспільний ідеал. І окреслений підхід доповнює 

психічне споглядання глибинними переживаннями у її ірраціональній 

смислотворчості. І такі  спроби «відчути реальні творчі сили дитини» [3, с. 828]  

і є шляхом позитивного пізнання індивідуальності й наближення до своєрідності 

іншої душі. 

Як бачимо твердження вченого є і досі актуальними. Адже і в теперішній 

час можемо спостерігати стандартизований підхід освітян до дітей, який 

базується на загальних принципах і прагненні виховати індивіда, а не 

індивідуальність. На жаль, ми споглядаємо відсутність індивідуального підходу 

до кожної дитини, із маси вчителі виокремлюють лише талановитих та яскравих 

натур. А відтак формується нове покоління ординарних викладачів позбавлених 

того необхідного педагогічного чуття. Невміння педагогів знайти підхід до 

дитини часто призводить до таких проблем як міжособистісних конфліктів 

(булінг) та внутрішньоособистісних (замкненість дитини в собі, відчуття 

відчуженості та непотрібності). А тому ідеї індивідуального підходу В. 

Зеньківського, базованих на ірраціональних виявах  феномена любові  і його  

проникнення в таємничість особистості вносить істотний внесок в загальну 

систему світорозуміння, доповнюючи як теоретичний зміст філософсько-

педагогічного вчення так і безпосередньої практики педагогічної діяльності. 
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УДК 502.315 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ  У ФОРМУВАННІ 

МЕДІАГРАМОТНОСТІ 

 

здобувачка вищої освіти Гнип Євгенія Володимирівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, Ємець Н.А.,  

Національний університет «Чернігівська політехніка»,  

м. Чернігів 

 

Інтернет технології – різновид технологій і сервісів, котрі дозволяють 

втілювати всю діяльність в комп’ютерній мережі Інтернет. В першу чергу – це 

різні сайти, форуми, блоги. Також до інтернет технологій відносять програмне 

забезпечення і все можливі механізми для роботи з «всесвітньою павутиною». 

Зростанню соціальної активності суспільства сприяють інтернет 

технології. На сьогоднішній день ця активність виражається в самовираженні та 

самореалізації. Також в можливостях для обміну соціальним досвідом та для 

діяльності, що спрямована на розвиток суспільства. 

Невід’ємною частиною людського життя є соціальні мережі. Це – ресурси 

організації та управління обміну інформацією між користувачами цих мереж. 

Соціальні мережі дають можливість регулярно інформувати про події, що 

відбуваються, отримувати зворотній зв’язок, а також слідкувати за громадською 

думкою. Використання різних соціальних мереж дає змогу розширювати 

комунікативність зі своїми користувачами у віддаленому режимі. 

Найпопулярнішими соціальними мережами в Україні є Instagram та Facebook. 

Facebook – найпопулярніша соціальна мережа у світі, є одним з 

найвідвідуваніших сайтів. Сторінки утворенні у вигляді групи, на яку можна 

підписатися та стежити за постійними оновленнями. Також ця мережа дає 

можливість користувачу вподобати або поширити будь-яку новину. Це дозволяє 

розширити аудиторію людей, які знайомляться з інформацією, а кількість 

вподобань дозволяє оцінити її актуальність серед користувачів.  Facebook 

користується більшою популярністю серед старшого покоління, ніж серед 

молодшого.  

Молодь надає перевагу такій соціальній мережі, як Instagram. Користувачі 

мережі створюють акаунти, де можуть поширювати власні фото та відео. Мають 

можливість проводити прямі ефіри, опитування, стежити за іншими 

користувачами та обмінюватися з ними інформацією.  

Медіаграмотність – одна з складових медіакультури, що стосується вміння 

виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, користуватися 

інформаційно-комунікативною технікою. Містить в собі актуалізацію 

інформаційної безпеки особистості, вміння використовувати та створювати 

медіактексти та критично аналізувати отриману інформацію.  

В сучасному світі медіаграмотність відіграє дуже важливу роль. На 

сьогодні наше суспільство найчастіше спілкується, ділиться інформацією та 

отримує знання, в інтернеті. Особи, які споживають інформацію, та які її 
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поширюють у медіаресурсах, повинні критично ставитися до повідомлень на 

різних інформаційних сторінках. Щоб уникнути фейку та неправдивих новин, 

інформацію потрібно перевіряти у кількох джерелах. 

Медіаграмотна людина завжди намагається перевірити сумнівну 

інформацію. В сучасному світі інформації дуже багато, тому перед нами постає 

гостра проблема аналізу та критичного сприйняття інформації. 

Візьмемо до прикладу блогерство. На сьогодні блогерів дуже багато.  Це 

люди, які ведуть свої блоги і регулярно їх оновлюють. Блоги можуть бути у 

форматі відео, фото та тексту. Зазвичай у блогах люди висловлюють свою думку 

стосовно чогось, або розповідають про подорожі, свою професію, про життя 

взагалі. Блогери несуть велику відповідальність за інформацію яку вони 

доносять людям, що за ними стежать, тому блогери повинні бути 

медіаграмотними, тому, що неправдиві новини можуть призвести до глобальних 

проблем.  

 
1. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник. За науковою 

редакцією В. В. Різуна. Центр вільної преси. С. 2012.  352.  

2. Іванов В., Волошенюк О., Кульчинська Л., Іванова Т., Мірошниченко Ю. Медіаосвіта та 

медіаграмотність: корот. огляд. 2-ге вид. АУП, ЦВП, 2012. С. 57 - 58 

3. Богданова М. Школа контента. Создавайте тексты, которые продают. Альпина 

Паблишер. 2019. С. 98 - 110 
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УДК 316.347 

 

ЕКОСОЦІОЛОГІЯ І ЯКІСТЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

здобувачка вищої освіти Гринько Анастасія Валеріївна, 

наук. керівник: д. філос. наук, Гудима І.П., 

Маріупольський державний університет 

м. Маріуполь 

 

Ця тема є дуже актуальною у наш час, тому що людство з кожним роком 

все більше впливає на природу навколишнього середовища. Якщо у давні часи 

це мало вигляд гармонія з природою – людина не брала більше, ніж їй потрібно, 

то зараз йде річ про запуск незворотних процесів. 

Якість навколишнього середовища має дві основні складові: якість 

природного середовища і якість соціального середовища. Коли йде мова про 

якість природного середовища, то ми розуміємо, що воно ґрунтується на 

природознавчих науках. Під якістю природного середовища розуміється певний 

рівень відповідності природних умови потребам людей, а також тварин. Однак у 

міру розвитку людства і зростання темпів науково-технічного прогресу вплив 

людей на природу значно зріс. Через це населення нашої планети поставлено 

перед фактом виникнення в природі необоротних процесів, що негативно 

впливають на наше навколишнє середовище. 

Друга частина якості навколишнього середовища - якість соціального 

середовища - це предмет вивчення соціальних наук, зокрема соціології. Проте 

нинішній стан навколишнього середовища потребує системного розгляду як з 

боку природного, так і соціального середовища, так як проблеми, які виникають 

у природній сфері безпосередньо пов’язані з антропогенними чинниками. 

У зв’язку з цим виділяються два напрямки за якими проводяться 

дослідження в сфері проблеми взаємодії суспільства і людей - соціальна екологія 

і, так звана, екосоціологія, вона ж екологічна соціологія.[1, c. 5] 

Соціальна екологія розглядає взаємовідносини соціальних груп у сфері 

природокористування. Вона виникла на стику соціології, екології, географії, 

економіки, медичні та багатьох інших наук. 

Екологічна соціологія – напрямок, який більше відноситься до 

гуманітарних наук, ніж до природознавства. Він вивчає ставлення різних 

соціальних груп і класів до природного середовища, структуру їхніх стосунків, 

детермінованих ставленням до природного середовища.  

Ці напрямки виникли не випадково, їх виникненню посприяли одні й ті ж 

проблеми, а саме наслідки урбанізації, прискорення науково-технічного 

прогресу, розвиток і ускладнення міського середовища, а також взаємини 

природи і суспільства, а точніше глобальність процесів, що там відбуваються. 

Соціальні складові навколишнього середовища включають прояви 

соціального, які позначаються на умовах життя і стан здоров’я, туди входять: 

мікросередовище, умови життя, економічні, політичні, а також ідеологічні умови 

життєдіяльності людей.  Якщо спиратися на наукові дослідження останніх 
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десятиліть, можна зробити висновок, що соціальні фактори не тільки не менш 

значущі, але часто і більш згубні для здоров’я людей і населення, ніж 

природні.[2, c. 6] 

Найчастіше, мова йде саме про якість природного середовища. Її 

забезпечує сама природа шляхом саморегенерації, тобто саморегуляції, 

очищенню від шкідливих для неї речовин і тому подібне. Але значення другої 

частки навколишнього середовища – соціальної повинно бути відображено у 

визначенні якості навколишнього середовища в цілому. 

Виходячи з усього вищесказаного поняття якості навколишнього середовища 

можна сформулювати так - це збалансований стан соціальної і природної сфери, 

які за допомогою обміну речовин, енергії та інформації між людиною і природою 

забезпечують розвиток особистості і відтворення життя. 

 
1. Кулясов И.П. Источники экосоциологии. Серия: «Экосоциология». Издательские 

решения. 2016. С. 5-7 

2. Понятие и структура качества окружающей среды. Вестник Чувашского университета. 

2009. С. 1-7 
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УЧАСТЬ ГРЕЦЬКИХ РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНИХ ДІЯЧІВ У 

ОСВІТНІХ ПРОЄКТАХ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ  

 

                здобувачка вищої освіти Гуменюк Ірина Ігорівна, 

наук. керівник: д. філолог. наук, проф. Радишевський Р.П.,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  

м. Київ 

 

       Українсько-грецькі культурні відносини часто ставали  об’єктом 

зацікавлення багатьох науковців. Не переривається ця традиція і нині, адже 

багато дослідників, серед яких чільне місце займають і наші сучасники, вивчають 

зв’язки України та Греції, досліджують спорідненість наших світоглядних 

домінант, переймаються проблемами становлення перших  культурно-освітніх 

проектів у яких брали участь як українські, так і грецькі вчені. Варто згадати 

імена А. Савенка, Н. Терентьєвої, М. Бахтіна, Л. Терещенко-Кайдан, С. Гуменюк, 

А. Смирнова, С. Шуміло та ін., які є авторами наукових публікацій, дисертацій 

та монографій, що присвячені саме цій проблематиці. Багатовікові дружні 

стосунки представників наших культур, укорінених у православну традицію, 

спонукають Україну та Грецію до діалогу, адже ще Давня Русь обрала собі 

Візантію за вектор духовного пошуку. Грецька мова вже тоді стала однією з 

найбільш пріоритетних    іноземних мов для освіченої верстви населення, а  у 

ХVI-XVII ст., коли на наших теренах  з’являються перші вищого типу навчальні 

заклади ця традиція ще глибше укорінюється. 

      Отож, метою нашої розвідки буде з’ясувати хто з релігійно-культурних 

та духовних діячів, що мали грецьке походження, були пов’язані з Острозькою 

слов’яно-греко-латинською академією та з Києво-Могилянською академією, 

адже саме ці культурно-освітні осередки стали першими на наших теренах 

вищими науковими установами. Відомо, що Острозьку академію прийнято 

вважати першою ластівкою на східнослов’янських землях, що принесла сюди 

весну вищої освіти. Вона була заснована  князем Василем-Костянтином 

Острозьким у 1576 році. Показово, що цей культурний центр  мав  православне 

спрямування. За тісні  українсько-грецькі культурні зв’язки сучасники та 

історики називали її «Волинськими Афінами». У академії та  у створених при ній 

друкарні та науково-літературному гуртку, працювали не лише відомі українські 

вчені, а й  чимало інтелектуалів з інших православних країн, зокрема з Греції, 

Росії, Білорусії, Волощини, Польщі, Болгарії, Сербії. Тут знайшли собі «місце під 

сонцем» вихованці університетів Кракова, Падуї, Венеції. Нас, звичайно ж, 

цікавлять насамперед представники грецького походження. Найвідомішим з них, 

напевно, є Кирило Лукаріс. А. Смірнов пише про те, що впродовж 1594–1600 рр. 

К. Лукаріс підтримував тісні контакти з Острозьким культурно-освітнім 

гуртком, князем В.-К. Острозьким і навіть виконував обов’язки ректора 

Острозької академії. Його часті поїздки, активна полемічна і видавнича 

діяльність, участь у берестейському процесі свідчать про залучення 
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протосинкела до князевих освітніх проєктів [1; с.163].  

К. Лукаріс приділяв велику увагу розвитку освіти в Україні. Він закликав 

українців до злагоди та  взаємної поваги. Лукаріс закликав розвивати і рухати 

науку, займатися самоосвітою, залучати до себе як помічників і наставників тих, 

хто прагне до знань. Дослідники  називають послідовником Максима Грека, 

свого співвітчизника, що також мав афонський досвід, який багато потрудився 

для утвердження православ’я на теренах східної Русі. 

      У ранньомодерну добу активну життєву позицію мали полемісти, які 

володіли духовним досвідом перебування у афонських обителях: Іван 

Вишенський, Іов Княгиницький, Ісаакій Борискович, ієромонах Афанасій та інші 

[2]. Всі вони добре знали грецьку мову так як і їх сподвижник ієромонах Кипріан, 

-  що був  відомим перекладачем з грецької на церковнослов’янську мову творів  

Іоанна Златоуста та Макарія Єгипетського. Перекладач Кипріан був учасником 

антикатолицького Берестейського собору. Він також  став одним з організаторів 

зустрічей зі східними патріархами.  І хоча він народився в Острозі, а навчався 

навчався у Венеції, але він тривалий час перебував на Афоні, де вивчив грецьку 

мову та знайшов багато друзів-греків, насельників афонських монастирів. 

Згодом Кипріан закінчив ще й Падуанський університет. В Острозі він зайнявся 

перекладацькою і поетичною творчістю.  

  Важливим і свєчасним також є внесок у  православну духовну культуру 

діяльності  Никифора Парасхеса, який доклав багато зусиль для того, щоб під час 

католицької експансії було збережено основи православної традиції на наших 

землях. Відомо, що він здобув освіту у Падуанському університеті, був  

викладачем  і вченим - доктором наук «еллинскихь и грецкихь». Певний час 

Никифор служив у Венеції в грецькій церкві святого апостола  Марка, звідки на 

запрошення К. Острозького був направлений константинопольським патріархом 

до «волинських Афін», де зайнявся викладацькою діяльністю. Польська влада 

безпідставно звинуватила його в шпигунській діяльності на користь турецького 

султана і на цій підставі   Никифора ув’язнили у Магдебурзькій фортеці, де й він 

помер від голоду.  

Білоруська дослідниця В. Теплова, що найретельніше  досліджувала постать 

Никифора Кантакузина та його діяльність, пов’язану  з Острозькою академією, 

зауважує, що він фактично «визначив хід і рішення Собору православних, 

спочатку вивівши його з розгубленості, надав канонічний характер Собору. Саме 

Никифор з його величезним досвідом і розумом зумів організувати православних 

і провести засідання православної сторони так, що рішення православного 

Собору отримали законну силу»[3]. 

      Знаємо також про уродженця грецького острова Пелопоннес патріарха 

Єрусалимського Феофана ІІІ, ким була здійснена хіротонія Іова Борецького у 

єпископи. Ця подія вже має опосередковане відношення до Києво-

Могилянського колегіуму, адже 1631 року  Борецький  обирає Петра Могилу та 

Ісаакія Борисковича своїми правонаступниками, заповідаючи піклуватись про 

школу при Київському Богоявленському братстві . А затверджував цю угоду 

єпископ Авраамій Грек. [4; с.29]. 

       Отже, варто наголосити на великій значимості для становлення 
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української культури грецьких і афонських взаємовпливів та важливості участі 

культурно-освітніх діячів, що були вихідцями з грецьких земель. Вони сприяли 

становленню освітніх закладів вищого типу на наших теренах, зокрема і 

«волинських Афін», і Києво-Могилянського колегіуму, писали полемічні твори, 

займались книговиданням, перекладацькою справою, впливали на формування 

духовного світу українського народу у взаємодії між представниками вищого 

духовенства обох сторін.  
 

1. Смирнов А. Кирило Лукаріс  і Україна. Наукові записки Національного університету    

“Острозька академія”: Історичні науки.  Острог: Національний університет “Острозька   

академія”, 2011.  Вип. 18. 

2. Гуменюк С.М. Містична практика ісихії в Україні ХVI-XVII ст. Гуманітарний 

вісник Запорізької  Державної інженерної академії.  Збірник наукових праць.  

Запоріжжя, 2013.   Вип. 53.   С. 154-166. 

3.  В. Теплова. Экзарх Никифор Кантакузин и Брестский церковный Собор1596 г.  

http://sobor.by/nikifor.htm  

4. Гуменюк С.М. Ісаакій Святогорець: ісихазм та головні академічні освітні проекти   

Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні 

стратегії: Матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конфер. / Редкол. Бошицький Ю.Л., 

Залужна А.Є., Малевич Л.Д.,Українець C.Я.  Рівне, 2019. 208с. 
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УДК 159.923.32 

 

МОРАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

здобувачка вищої освіти Довгопол Надія Григорівна, 

наук. керівник: к.е.н., доцент Поленкова М. В.,  

НУ “Чернігівська політехніка” 

м. Чернігів 

 

Термін “моральність” дуже часто вживають як близьке за значенням слово 

до етики. Вузьке значення моральності повністю розкриває духовний світ 

індивіда, характеризує влаштовані внутрішні установки, які стимулюють до дії 

совість і вольову свободу, в той час, як мораль визначає протилежну дійсність – 

вона функціонує зовнішньо, впливає на поведінку індивіда. І от, нарешті, етикою 

називають саму науку, що безпосередньо вивчає мораль. 

Економічна культура тісно пов’язана з економічною діяльністю, тому 

основна сукупність певних уявлень і звичок поведінки реалізується саме у сфері 

економічній. Людина як особистість має право приймати рішення відповідно до 

своїх особистих міркувань, внутрішніх установок, тому безперечно моральність 

можна вважати головним компонентом економічної культури у сфері діяльності 

людини.  

Моральність поведінки людини, яка змагається з конкурентами, веде 

боротьбу за бізнес, збільшення частки ринку чи інше, повинна визначатися не 

“мотивами”, які випливають із задоволення потреби наживи, егоїстичності та 

подібних, а саме тим, що вона обмежується загальноприйнятими правилами. 

А. Сміта вважають першим науковцем, хто дослідив взаємозв’язок 

економічної та моральної свідомості. У своїй праці “Теорія моральних почуттів”, 

він сформулював концепцію “економічної людини” та “природного порядку”. 

Сміт відмічав, що людина є основою будь-якого суспільства, тому проводив свої 

дослідження спрямовані на пізнання поведінки людини з її мотивами до 

особистої вигоди. Природний порядок, на думку Сміта, – це ринкові відносини, 

в яких особистість регулює і направляє свою поведінку таким чином, щоб 

отримати максимальну вигоду і задовольнити свої корисливі інтереси. 

В сучасному суспільстві поняття “моральної людини” розуміють з кількох 

поглядів. Перший розкриває гуманістичні й загальнолюдські моральні цінності, 

де головними виступають принципи свободи, особистої незалежності, поваги до 

оточення, самовдосконалення і самореалізації особистості. Другий погляд 

розкриває егоїстичні вади людини, її прагнення до матеріальних благ, 

авторитетного становища в суспільстві, підтримання своєї репутації в очах 

оточення, споживання і придбання будь-якими засобами для того, щоб досягнути 

поставленої цілі. Згідно з даною системою моральних цінностей і формується 

економічна культура людської діяльності, яка піднімає питання суспільної 

свідомості: людство не дотримується правил моральної поведінки, духовності, 



 36 

моралі, натомість спрямовує свої можливості та сили на здобуток матеріального 

добробуту [1, с. 41]. 

Співвідношення раціональності та моралі пов’язане з формальною 

доцільністю економічного ринку: можливість симбіозу індивідуальних 

очікувань і претензій на соціальний продукт. Кожна людина, може навіть і не 

усвідомлюючи, постійно загадується над моральним питанням: як саме мені 

зробити в тій чи іншій ситуації, щоб моя поведінка стала всезагальним еталоном? 

Мається на увазі, що зміст доцільної економічної поведінки полягає у 

раціональному поєднуванні особистісних матеріальних і моральних потреб, що 

дозволяє індивіду вільно спілкуватися у суспільстві. Саме за таких умов може 

виникати справжня координація дій між суб’єктами економічної діяльності, що 

є прибутковою [2, с. 59]. 

Моральний компонент людини є важливим. Моральність особистості 

проявляється не тільки в тому, що людина узгоджує свою поведінку відповідно 

до інших людей чи спроможності регулювати свої вчинки за допомогою 

внутрішніх установок, а в тому, що моральність – це спосіб духовного буття, за 

допомогою якого можна реалізувати свою гуманістичну сутність, бо нехтування 

мораллю негативно впливає на всі сфери людської діяльності, зокрема 

економічну культуру. 

Особиста економічна культура безпосередньо залежить від економічної 

ситуації та економічної культури суспільства загалом. 

 
1. Лавренко О. Моральність як складова економічної культури особистості студентської 

молоді. ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014.  С. 40–

43. 

2. Овсянкіна Л. Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський 

аспект). Університетська кафедра. 2012.  № 1.  С. 58-67. 
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УДК 7:75+908 

 

МОВТИВИ ТВОРЧОСТІ НАТАЛКИ ПАСТУХОВОЇ 

 

здобувач вищої освіти Дорецький Вадим Васильович, 

наук. керівник: канд. філос. н., доцент Гуменюк С.М., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

      Таємниця творчості людини, мабуть, ніколи не буде розгадана, але творчість 

приваблює нас і окрилює, відриває від сірих буднів, підносить над побутом, а що 

найзагадковіше, вона дарує людині радість. Радість – це бажана гостя для 

кожного, тому актуальним і невичерпним мотивом для творчості багатьох митців 

залишається почуття виконаного обов’язку і радість, як нагорода за сумлінну 

працю. 

        В Україні багато талановитих митців, але для наукової розвідки  я обрав 

творчий доробок  молодої, амбітної художниці і журналістки, рівненчанки 

Наталки Пастухової. Ще однією причиною, чому я обрав саме її творчість, стала 

дата початку проведення виставки – 18 листопада, тобто на передодні  нашої 

конференції. 

     Напевно декому з вас це прізвище та ім’я знайомі. Це не дивно,  адже не за 

професією вона  - журналіст і працює на місцевому телеканалі “Рівне 1”. Вона – 

мама двох дітей, сумлінна працівниця мас-медіа, а ще вона готова ламати 

стереотипии. Н. Пастухова  захоплена мистецтвом і вміє роздмухати жагу до 

мистецтва у інших. Художниця подружилася з модерним живописом у жовтневу 

пору 2010 року, коли у Рівному стартував культурний мистецький проєкт «Стань 

Гогеном за 90 днів»  З цього й розпочався її мистецький ріст, що триває вже 

десятиліття. [1].  

           За цей час майстриня встигла співпрацювати у тандемі з такими відомими 

особистостями як Анатолій Мартиненко та Анатолій Іваненко,  неоціненні 

настанови яких допомагають їй відшукати свою дорогу до самовираження. Нині  

рівненська державна дитяча художня школа носить  ім’я А.І.Мартиненка.  

       Своєю творчістю Наталка запрошує всіх відсторонитися від буденної 

метушні і поринути у світ Мистецтва, без якого життя видається їй тьмяним і 

неповноцінним. Звертаючись до рівнян говорить: «Усі роботи можна щедро 

критикувати або ж навіть просто посміхнутися біля них… Але в глибині душі я 

прагну, щоб мої картини залишилися у ваших серцях». Своєю першою 

персональною виставкою «ЖИВУ. ТВОРЮ. РАДІЮ» Наталка Пастухова 

вирішила підвести певні творчі і життєві підсумки, то ж дати експозиції підібрані 

не випадково, адже  30 їй виповниться 45 років. «Не лише дата виставки, але й 

представлені роботи мають для мене символічне значення. Їх можна вважати у 

певному сенсі «автопортретом», адже на них те, що всередині мене, що мене 

надихає і наповнює», – пояснює художниця [2]. 

      Серед п’яти  десятків робіт, що виконані  у техніці олійного живопису, 

спробуємо знайти ту, яка зачепить струни нашого серця. Майстриня випробовує 
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себе у різних жанрах: тут і серія портретів, і пейзажі та натюрморти, у яких 

витончені колірні рішення поєднується зі складними, часто багатошаровими 

техніками нанесення фарб. І усі її полотна демонструють пристрасну жагу 

авторки до свободи та вільного вибору, а може й навіть експериментів із власною 

підсвідомістю. Так, художницю хвилює відсутність бажаної гармонії у 

суспільстві, тому вона намагається показати цю гармонію у своїх роботах. 

        Так як виставка тільки стартувала, то у пресі  ще немає опублікованих 

критичних  статей, але  вони неодмінно з’являться, адже рівняни люблять 

мистецтво. 

      Де ж художниця бере натхнення для нових робіт?  На це запитання вона дає 

таку відповідь: “Чи любите ви Рівне так, як люблю його я? Точно знаю що ні, бо 

це й не потрібно! Адже ми всі різні, і наша любов теж різна. Кожний з нас віддає 

нашому місту те, що має, і отримує те, на що сподівається. Рівне дало мені 

можливість малювати! Саме тут, у тодішні 35, я вперше змішала олійні фарби на 

білосніжному полотні. І цей процес так мене захопив, що я і досі кайфую від 

запаху фарби та її магічної можливості перетворювати повітря на мрію! Я не 

знаю, скільки достеменно років нашому місту, але мені цього року виповнюється 

45. З них половину я живу у Рівному. За цей час я зрозуміла, що люблю місто 

незважаючи на його вперту архаїчність, затишну занедбаність, інколи відвертий 

несмак і трохи агресивних людей. Я люблю місто за його щедру можливість бути 

таким, яким ти хочеш бути. Я хочу бути щасливою! Тому Живу. Творю. Радію. 

Щодня! ” [3]. 

Порадіємо й ми, адже найкращим мотивом для творчості є життя, яке дарує 

можливість творити: малювати, писати, читати, любити, радіти! 

   Отже, мотивами для творчості, зокрема і наукової, можуть стати прекрасні 

натюрморти та витончені портрети Наталки Пастухової, а ще – любов до рідного 

міста, до малої батьківщини, любов до життя, якою щедро з нами діляться митці.  

 
1.https://my.rv.ua/lyudi/hudozhnytsyu-nadyhaye-tvoryty-rivne-foto/ 

2. https://7dniv.rv.ua/news/vidoma-rivnens-ka-zhurnalistka-zaproshuie-na-svoiu-personal-nu-

vystavku-kartyn/ 

3. http://ogo.ua/articles/view/2020-10-01/109460.html 
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МАКДОНАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-

МЕРЕЖЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ 

 

аспірант Залужний Антон Леонідович, 

наук. керівник: д. екон. наук, проф. Сазонець І.Л., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Цариною соціальної структури постіндустріальної економічної системи 

виступає споживання, яке характеризується значними трансформаціями ролі 

споживача в суспільстві. Тобто споживання, яке традиційно розглядалось крізь 

призму важливого чинника матеріального виробництва, не задовільняє новий 

тип економіки. Нові особливості «людини споживаючої» витісняють класичне 

розуміння «людини економічної» як раціонального суб’єкта, яка поставала, 

першочергово, в статусі такої, яка мала нужду в чомусь, задовольняючи свої 

потреби.   

Відстежується суттєва зміна місця і ролі споживача та його потреб в 

соціально-економічному просторі. Зокрема, на думку К. Батюти, людина 

споживаюча виступає як «суперечливе поєднання раціоналістичного суб’єкта і 

маніпуляційного суб’єкта соціальної взаємодії, «актор» і «фактор» сучасного 

суспільства» [1, с. 2]. 

Властиво, що у Е. Фромма людина є протиріччям і  ніколи не вільна від 

дихотомії свого існування [4]. Це дихотомії (протиріччя): між життям та смертю, 

між досягненнями історичного прогресу і неможливості його використання для 

розвитку особистості, між модусами мати – орієнтація на привласнення та 

володіння і бути – реалізація себе у світі. Зокрема, модуси володіння і буття 

постають загальними модусами особистості. Вчений вважає, що за душу людини 

бореться два принципи: володіння та принцип буття. Якщо модус мати, 

проявляється в поневоленні людей речами, розвагами, гонитвою за оволодінням 

у всіх проявах, то модус буття має такі орієнтири як незалежність, свобода, 

позитивне використання особистісних можливостей, співіснування в єдності з 

іншими людьми та природою, подолання бар’єрів самотності та егоїзму, 

здатність до реалізації власних здібностей та справжнього міжособистісного 

спілкування. А тому, згідно Е. Фромма, людина повинна бути сама собою, не 

прагнути лише до накопичення, а розвивати притаманні їй здібності. 

Натомість, нова комп’ютерно-інформаційна реальність, нівелюючи  вищі 

ціннісних орієнтирів та сенси (безпосередність міжособистісного спілкування,  

традиційних релігійних, морально-естетичних та стійких сімейних цінностей) 

призводить до компенсування цієї втрати  утвердженням споживацьких 

цінностей консьюмеризму з притаманним прагненням оволодіння речами, 

надмірністю споживання та тенденціями негативного впливу на навколишнє 

середовище. У зв’язку з цим консьюмеризм набирає статусу піднесення 

споживацьких інтересів, що виражається в  абсолютизації споживачами ролі 
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речей, їх фетишизації, передбачаючи орієнтацію не на саму річ, скільки її 

ціннісно-смислову значимість з позиції надання її власнику відповідного 

соціального рівня (статусу), стилю життя певних соціальних груп тощо. 

Егоцентрична зосередженість на особистісному «Я» демонструє 

ілюзійність самоідентичності, яка оприявнюється крізь призму  

підпорядкованості зовнішнім мотивам регулювання споживчої поведінки, 

вимогам соціального престижу, рекламним маніпулятивним процесам тощо. 

Так, інформація, набираючи в нових умовах суспільного буття глобальних 

вимірів, впливає на уніфікацію інтересів та потреб людини, зумовлюючи їх 

стандартизацію, спрощеність, схематичність, що уподібнюється конвеєрному 

принципу виробництва. Адже попередником конвеєрних підходів постає постать 

американського інженера-промисловця Г. Форда, який у практику виготовлення 

автомобілів форд втілює на своїх заводах базові характеристики масового 

виробництва, які передбачають «гомогенність товарів», «негнучкість 

технологій», «декваліфікацію працівників». У даному контексті раціоналізація 

виробництво (конвеєрні технології) забезпечує поширенню однотипних товарів 

та схем обслуговування, спрямованих на масового споживача.  

Властиво, що в умовах інформаціно-мережевого економічного простору 

таким прикладом надмірної стандартизації задоволення потреб постає мережа 

закладів харчування «Макдональс». Зокрема, американський соціолог Дж. 

Рітцер у праці «Макдоналізація суспільства» зауважує про поширення фаст-

фудної індустрії як невід’ємної фази розвитку раціоналізації сучасного світу [3]. 

Адже вихідні принципи організації діяльності ресторанів швидкого харчування 

«Макдональс» стають прообразом сучасної сфери масового споживання.  

Так, до основних принципів макдоналізації (формальної раціональності) 

американський вчений відносить такі фактори як: передбачуваність, 

ефективність, пріоритетність кількісний показників над якісними, 

контрольованість як споживачів так і працівників, спрощеність та примітизація 

трудових ресурсів, що уможливлюється крізь призму виконання одноманітних 

операцій.   

Принцип ефективності в спрямованості на пошук найбільш 

результативних засобів для досягнення мети одним із найбільш вагомих важелів 

прибутковості визначає прискореність здійснення усіх процесів, позаяк основна 

вимога ефективності – робити все швидко, однаково, неіндуалізовано та типово. 

Не дивно, що символом швидкості при пониженні якості виступає феномену 

мікрохвильових печей. 

Власне, виконання вузькоспеціалізованих операцій зумовлює до 

прискореності темпів виробництва та економії часу. Саме тому моделлю 

ефективності і постає конвеєр з вимогами виключення непотрібних рухів й 

виконання однієї операція одним порухом (рухомий на певний швидкості 

стрічковий транспортер по обсмажуванню котлет). Водночас конвейерна 

технологія призводить до заміни робочої сили машинами, автоматами і 

роботами,  постаючи формою максимального контролю над працею робітників.  

Модель макдональс виступає «символом американської культури» [3, с. 

62], вихідні характеристики якої, визначають особливості трансформацій  



 41 

сучасного світу, зміненого під норми та принципи «фаст-фуд» у намагання 

«отримати бажане якомога швидше, дешевше та більш зручним способом» [3, с. 

22]. А принцип «прийшов-пішов» набуває поширення в сучасній медицині та 

освіті, озвученні книг, в системі онлайн-знайомств (діяльність служб-

знайомств), тощо.  

Так, саме кількість стає еквівалентом хорошої якості, позаяк складається 

думка, «коли чогось багато, і воно доставляється швидко, то це означає, що воно 

хороше» [3, с. 76]. Економія часу на придбання та отримання товару чи послуги 

великої кількості за низьку ціну формує ілюзію якісності, а швидкість виконання 

дій виключає імпровізацію і творчість інновацій. 

Це, дійсно, новий засіб задоволення потреб (споживання), що корінним 

чином змінює традиційні способи споживання завдяки супермаркетів, продаж по 

телебаченню та Інтернет-магазинів, парків розваг подібно до Діснейленду, 

кредитним карткам тощо. 

Тому вчений застерігає про отримання протилежних результатів принципів 

макданалізації, утвердження так званого феномену «ірраціональності 

раціонального», що проявляється в не прорахованості, дегуманізації, 

забрудненні навколишнього середовища. Привертає увагу театралізація 

спілкування з клієнтами та симуляція дружелюбності крізь призму набору 

завчених фраз у відповідності до схем поведінки обслуговуючого персоналу. 

 До негативних наслідків макдоналізації Дж. Рітцер також відносить 

погіршення здоров’я клієнтів ресторанів швидкого харчування. Адже надмірна 

кількість трансжирів у фаст-фудівській продукції призводить до підвищення 

холестерину в крові, діабету, ожиріння, сердечно-судинних захворювань та 

проблем порушення гормонального обміну. Це і використання м’яса, 

наповненого антибіотиками та однорідної картоплі з підвищеною кількістю 

нітратів, відходів діяльності, які не перетворюються природним шляхом 

У цьому контексті Т. Дмітриєв зазначає, що моделі макдоналізації  

«дозволяє перетворити храми споживання у високоефективні машини по 

продажі всього і вся, чудово налагоджених для того, щоб спокушати, 

контролювати та експлуатувати споживачів» [2, с. 31]. 

Таким чином, в умовах інформаційно-мережевої економіки на споживчому 

ринку швидкими темпами утверджується феномен споживання потреб масового, 

стандартизованого характеру (явище макдоналізації), передбачаючи значні 

зміни в структурі потреб споживачів.  

Макдоналізація набирає характеристик орієнтації на прискореність 

швидкості; примноження кількісних показників; отримання великих прибутків 

при низьких витратах; передбачуваність та прорахованість, що виключає 

несподіваність; легкість вибору із-за обмеженості пропозицій; спрощеність 

продуктів, які вживаються швидко (під час керування автомобілем); 

театралізація спілкування.  

Отже, саме такий підхід у економічному просторі споживатського 

суспільства продукує ринок товарів масового виробництва, який пов’язаний з 

моделями гомогенізації споживання, витіснення якості ідеями корисливості, 

прагматичності та швидкості. 
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УДК 004.946.5 

 

ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

 

здобувачка вищої освіти Івасик Катерина Володимирівна, 

наук. керівник: викладач каф. українознавства та філософії Чоп Т. О., 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 

м. Тернопіль 

 

Ще з давніх часів люди приділяли велику увагу релігії. Вона є однією з 

найдавніших форм відображення світу. Осмислюючи релігію та культуру, 

людина ставала особистістю зі своїми моральними принципами. 

У кожного народу релігія є важливою частиною його самобутності. Раніше 

суспільство приділяло їй велику увагу, створюючи на її основі свої звичаї та 

порядки. Віра в Бога часто була останньою надією у скрутні часи. У сучасному 

світі релігія втратила свою важливість. Разом з тим все більше людей нехтує 

моральними цінностями та принципами. У зв'язку з цим людство впадає в сіті 

сірої буденності та депресії. 

Причина цього приховується ще у вихованні дитини. Підростаючи, діти 

звертають увагу на батьків та людей навколо. Якщо дитина виховується у 

релігійному середовищі, то мало імовірно, що вона буде стане атеїстом. Буває, 

що родина дитини віруюча, а сама дитина ні, причиною цього є її оточуюче 

середовище, тобто її друзі та кумири. З розвитком науково-технічного прогресу 

на формування особистості значно впливає телебачення та інтернет. 

Дане середовище в більшості пропагує легкий спосіб життя, відкидаючи 

моральні принципи.  

В основному, в Україні більшість населення сповідує Християнство. На 

сьогодні, церква немає такого великого впливу як раніше, кожна людина в праві 

обирати свою віру. Церква може лише добровільно заохочувати людей. Часто 

люди змінюють православну та католицьку конфесію на протестантську, 

оскільки там підбирається більш сучасний підхід для заохочення, вона здається 

легшою для сприйняття за відсутності великої кількості обов’язків. П. 

Гринчишин пише : «У всі часи появлялися люди, які вміли хитрістю, а то й 

підступність баламутити вірних і вбивати у їхню свідомість цілковито 

протилежні речі, які шкодили єдності Христової церкви, роздрібнювали її і йшли 

до зрозуміння Божої істини своїм індивідуальним шляхом». [1, с.71] 

Вивчення та впровадження духовно-релігійної культури особистості в 

сучасну освітньо-виховну практику постає значною проблемою через різні 

причини. Так, за висновками Т. Тхоржевської, українська православна виховна 

традиція зазнала негативного впливу освітніх ідей Відродження та 

Просвітництва, підміни євангельського ідеалу гуманістичним, проникнення 

протестантських, католицьких, атеїстичних виховних ідей у практику і теорію 

православного виховання і, як наслідок, стався поступовий розрив школи та 

церкви, вихід школи з-під  впливу церкви. [2, с. 110] 

Формування духовно-релігійних якостей особистості молодої людини, як 
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наголошують вітчизняні вчені, є складовою української системи виховання. 

Повернення до основ духовно-релігійної культури молодої людини має кілька 

причин: тисячолітній досвід переконує, що релігія виявилась неперевершеною й 

незамінною основою життєдіяльності більшості людей; вона є найбільш 

універсальною системою захисту особистості, від негативних явищ 

навколишнього життя; вимагає від людини постійної відповідальності за свої 

думки та вчинки; на основі свободи вибору дарує особистості істинну свободу; 

християнство, як найгуманніша світова релігія, що заснована на любові, успішно 

розв’язує одну з найскладніших проблем усіх часів – налагодження дружніх 

відносин між людьми. [3, с. 143-144] 

Отже, релігійне виховання узагальнює різноманітні явища історії та культури 

народу, надає їм глибокого морального сенсу. Головна мета - підвищення 

світоглядної культури молоді, вироблення в неї вміння розбиратися в складних 

релігійних процесах як минулого, так і сучасності, формування інтерсоціальних 

якостей, потрібних для життя в єдиному світовому просторі, а також умінь 

протистояти виявам псевдоморалі. [4] 

Для вирішення проблем релігійного виховання молодого покоління необхідно 

сприяти розвитку релігії в їхньому оточенні, наприклад ознайомлювати дітей з 

релігією у школі, створити певні передачі на телебаченні; давати вибір дитині 

(ознайомлення з певною релігією не повинно містити примусового характеру); 

сприяти збільшенню віруючих сімей, для цього церкві необхідно проводити 

певні заходи, де вона пояснить важливість віри для людини, її особистого 

розвитку, а не примушуватиме ставати віруючим (за наявності тиску з боку 

церкви, людина буде почувати себе некомфортно). Із збільшенням кількості 

віруючих сімей – збільшиться кількість віруючих дітей. 

 
1. Гринчишин П. Від Зарваниці до Гарабандалу ч. 3. Івано-Франківськ: Нова Зоря.  2010.  

240с.  

2.Тхоржевська Т. Православне виховання в історії педагогіки України.  К., 2005. С. 110. 

3.Вихрущ А., Карагодін В., Тхоржевська Т. Основи християнської педагогіки. 

Тернопіль, 1999.  С. 143-144. 
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УДК 364-7 

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УКРАЇНІ 

 

магістрант Іллєнко Богдан Анатолійович, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Ємець Н.А.,  

Національний університет «Чернігівська політехніка»,  

                                                                                                         м. Чернігів 

 
Останні шість років в Луганській та Донецькій областях України триває 

збройний конфлікт, що призводить до значних психосоціальних навантажень на 

всіх учасників цих подій. Державні органи влади зареєстрували майже 1,5 

мільйона мирних жителів, які були змушені залишити домівки задля збереження 

власного життя та життя своїх дітей [4, с. 57]. 

Вимушені переселенці або внутрішньо переміщені особи як одна з 

категорій населення, яке опинилося в складних життєвих обставинах у зв’язку з 

вимушеним переселенням, з’явилась в Україні перед березневим референдумом 

у Криму в 2014 році, а також у зв’язку із збройним конфліктом у східному регіоні 

України та анексією Криму. Внутрішнє переміщення в Україні з того часу почало 

стабільно зростати [3, с.134]. 

Соціально–психологічні проблеми членів сімей переселенців носять 

комплексний характер. Однак ядром цих проблем є тяжкий травматичний досвід, 

переживання якого ускладнюється необхідністю адаптуватися у новому 

середовищі [6, с.102].  

І. Звєрєва та ряд інших дослідників у соціально–психологічній роботі з 

переселенцями виокремлюють дві групи проблем, які потребують негайного 

вирішення: об’єктивні, пов’язані із забезпеченням правової нормативної бази  

фінансування, матеріального постачання, забезпеченням життєдіяльності 

переселенців, а також підготовкою штату соціальних працівників; суб’єктивні – 

підтримка правової гідності людини, допомога у «відновленні» функцій в 

новому мікросоціумі для її успішної самореалізації, забезпеченні умов для 

формування у особистості соціальних якостей, а також соціально–психологічна 

підтримка [5, с.189]. 

Слід враховувати, що серед вимушених переселенців певну кількість 

становлять соціально уразливі категорії населення (люди з особливими 

потребами, похилого віку, одинокі батьки, малозабезпечені тощо), і обставини 

переселення посилюють фактори ризику для них. Вимушені переселенці можуть 

відчувати ізольованість і несприйняття зі сторони приймаючої громади. Це є 

перешкодою для побудови нових стосунків, працевлаштування за місцем 

переселення. Більшості з них важко чи неможливо влаштуватися на новому місці 

відповідно до звичних умов життя та соціального статусу. Часто їм доводиться 

змінювати життєві орієнтири та набувати нових як професійних, так і соціальних 

навичок [4, с.66]. 
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Специфічна робота із сім’ями вимушених переселенців, хоч і є новою для 

багатьох спеціалістів соціальних служб, проте однозначно вимагає 

відповідального ставлення, високого професіоналізму щодо профілактики 

наслідків стресів, гострих емоційних станів, переживання горя і втрат, 

попередження різних проявів міжособистісних конфліктів, насильства в 

освітньому середовищі, а також чуйності і поваги до кожної особистості [6, 

с.104].  

Головна проблема багатьох сімей – матеріальна. Частіше всього такі сім’ї 

мають і погані житлові умови. Сьогодні цій сім’ї потрібна соціальна допомога й 

захист держави. Причому допомога не разова, а постійна, гарантована, адресна. 

Потрібна продумана, зважена соціальна програма роботи із сім’єю в кожній 

області України, яка враховуватиме її соціально-економічні можливості [2, 

с.128]. 

Таким чином, можемо виокремити наступні соціально-психологічні 

проблеми вимушених переселенців: 

- внаслідок травматичного досвіду людина переживає стани, які 

спричиняють нестабільність і втрату контролю над ситуацією, власним життям; 

- втрата автономності, втрата суб’єктивності, порушення ідентичності; 

- розгубленість (на рівні думок не можуть зосередитися і виконувати 

розумові завдання, до яких звикли), регрес; 

- побоювання відторгнення (що їх будуть ідентифікувати з ворогами).  

Відчуття незахищеності, стан жертви, злість та пошук «зовнішнього ворога» 

(хтось має за це заплатити); 

- відсутність можливостей прогнозувати майбутнє; 

- сором, низька самооцінка, почуття провини; 

- функціональні симптоми, психосоматичні розлади, зловживання 

психоактивними речовинами (ПАВ).  Реакції на тяжкий стрес і порушення 

адаптації, в тому числі посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) [4, с.27]. 

Таким чином, здійснений теоретичний аналіз соціально–психологічних 

проблем вимушених переселенців дає нам змогу зробити висновок про те, що 

українська держава та влада виявилися неготовими до вирішення економічних, 

політичних та соціальних проблем, які виникли в нашій країні, а особливо це 

стосується вимушених переселенців зі сходу України, які покинули рідні 

домівки заради збереження власного життя та життя своїх родин. Для того, щоб 

система підтримки вимушених переселенців працювала ефективно, мала 

інтегративний характер та охоплювала вирішення широкого кола проблем, варто 

її доопрацювати, залучити спеціалістів із сфери соціальної роботи. Наразі 

проблема соціально–психологічної допомоги переселенцям зі сходу України є 

актуальною та потребує подальшого дослідження. 

 
1. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон 

України  № 1706-VII від 03.07.2015. Відомості Верховної Ради. 2015. № 1. ст.1. 

2. Звєрєва І. Д. Соціальна робота в Україні: навч. посіб / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, 

С. Я. Харченко та ін.; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. Київ: Центр навч. л–ри, 2006. 264 с. 

3. Надрага В. І. Проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення в контексті 

концепції «суспільства ризику». Український соціум. 2015. Вип 1. С. 134-141. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У 

ПІДЛІТКІВ 

 

здобувачка вищої освіти Калабішка Анастасія Василівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, Дербак А.П.,  

Ужгородський Національний Університет,  

м. Ужгород 

 

В наш час суспільство дедалі більше зустрічається з маніфестацією різних 

форм деструктивної поведінки в підлітковому середовищі, розвитком булінгу в 

школі, що відбувається в результаті засвоєння підлітками антигуманних 

цінностей. Соціалізація особистості, її погляди на життя, духовність, залежить 

як від середовища і культури суспільства в якому перебуває індивід, так і від 

ставлення конкретної людини до суспільної системи цінностей. Дослідження і 

виявлення причин  деструктивної поведінки та їх впливу на підлітків дасть, змогу 

передбачати стратегії розвитку суспільства та вчасно вносити корективи у 

несприятливу тактику в індивідуальному становленні молодого покоління. 

Варто почати з того, що Вперше термін «людська деструктивність» 

використала одна із прихильниць психоаналітичного вчення З. Фрейда Сабіна 

Шпільрейн в 1911 році [47]. 

Деструктивна поведінка – це руйнівна поведінка, що відхиляється від 

медичних і психологічних норм, яка призводить до порушення якості життя 

людини, зниження критичності до своєї поведінки, когнітивним 

перекручуванням сприйняття і розуміння того, що відбувається, зниження 

самооцінки і емоційним порушенням, що у підсумку призводить до стану 

соціальної дезадаптації особистості, аж до її повної ізоляції. Тобто, деструктивна 

поведінка проявляється в схильності людини до саморуйнування [20]. Простіше 

кажучи, деструктивна поведінка - це словесні або інші вияви внутрішньої 

діяльності,які направленні на руйнування чого-небудь. Руйнування стосується 

всіх областей життя особистості: соціалізації, здоров'я, взаємовідносин з 

близькими людьми. Така поведінка призводить до погіршення якості життя, 

відсутність суб’єктивної критики стосовно власних вчинків, заниженню 

самооцінки та емоційних ексцесів. 

Виходячи з того, що абсолютно всі моделі поведінки закладаються в 

дитинстві, в цей період походить процес інтеграції інформації, яка в подальшому 

визначає життєві погляди, ми отримуємо в результаті конструктивні або 

деструктивні моделі поведінки, які будуть впливати не виключно на самого 

суб’єкта, а ще й на оточення. Найбільш гостро ця проблема постає в кризовий 

етап дорослішання особистості, який ми звикли називати підлітковий вік. 

Підліткова потреба у відокремленні, самостійності, визнанні є однією із причин 

виникнення такої поведінки, тим природним чинником який в поєднанні з 

соціальними чинниками (доступністю до інформації, яка в сім’ях та шкільному 

середовищі є табу, дефіцитом батьківської уваги, відсутністю схвалення 
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дорослими) і провокує агресивно-деструктивну спрямованість дій та поведінки 

в цілому.  

З метою визначення передумов розвитку деструктивної поведінки у 

підлітків на базі загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №6 та № 15 м.Ужгорода, 

Закарпатської області було проведено емпіричне дослідження. 

В ході проведеного нами дослідження виявлено що: взаємини в сім'ї 

підлітка визначають його поведінку, характер спілкування та успішність, 

оскільки про моделі поведінки, позитивне і негативне ставлення один до одного 

діти, перш за все, дізнаються в сім'ї. У підлітків які бачать, негативний приклад 

з боку батьків або інших членів сім’ї (куріння, сварки, бійки, надмірне вживання 

алкоголю) формується стереотип та модель  поведінки, хибне уявлення про 

сім’ю, що в майбутньому негативно вплине на життя.  

Погляди на життя формуються не тільки в сім’ї, але і в шкільному 

середовищі, в якому підлітки проводять значну частину свого часу. Саме вчителі, 

однокласники відіграють певну роль в становленні особистості дитини. Судячи 

з відповідей, можна допустити, що шкільна мотивація на низькому рівні, тобто 

інтересу до уроків немає. А пізнавальна складова це найважливіший аспект 

світогляду. Не знаходячи відповідей на питання, що цікавлять людину цього віку 

у школі, підлітки шукають відповіді у інших джерелах інформації, 

найдоступнішим з яких є інтернет, що часто містить інформацію сумнівної 

якості, яка може мати деформуючий вплив на несформовану ще остаточно 

систему цінністних орієнтацій.  Отже, це свідчить про те, що ризик виникнення 

деструктивної  поведінки у підлітків є великий. Неуспішність підлітків може 

призводити до формування конфліктів у класі, з вчителями та батьками, в 

результаті вони власноруч позбавляють себе нормального спілкування в 

класному колективі. Хоча шкільне середовище для підлітків повинно бути  тим 

місцем, де вони з легкістю можуть задовольнити потребу у позитивній 

комунікації. 

На основі аналізу дослідження ми виявили, що в більшості підлітки не 

можуть та не вміють контролювати власні емоції,  з цього випливає наявність 

агресивності, яка виражається в латентній та явній формі. Рівень агресивності в 

опитаних підлітків виявився достатньо високим, про це свідчать проаналізовані 

нами відповіді респондентів, які зазначили, що контролювати свої емоційні 

всплески здатні не завжди, іноді це виливається в несвідомі вияви агресивної  

поведінки (у вигляді чи то вербальної  агресії, яку вони можуть проявити у 

вигляді словесних виражень своїх негативних емоційних переживать, чи то 

фізичної у вигляді бійок, стусанів, тілесних ушкоджень, тобто фізичної сили, яка 

направлена на іншу особу, тварину чи об’єкт або у вигляді непрямої агресії, яка 

є досить популярною в підлітковому середовищі, в ході якої вони розпускають 

чутки,плетуть інтриги намагаючись таким методом показати своє 

невдоволення).  

Велика кількість протиправних вчинків в підлітковому віці здійснюється 

саме через надлишок вільного часу та відсутності інтересів. Підлітки, які 

відповіли, що приділяють час навчанню, читають літературу, займаються 

спортом, відвідують гуртки та секції менше всіх схильні до різних форм 
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деструктивної поведінки. Результати нашого дослідження показали, що таких 

підлітків меншість. Решта ж підлітків, які проводять час за комп’ютерними 

іграми, в Інтернет мережах, та підлітки в яких відсутні інтереси вже ведуть 

саморуйнівний спосіб життя.    

Деструктивна поведінка у підлітковому віці є руйнівною, вона несе за 

собою відхилення від загальноприйнятих норм у суспільстві, що в подальшому 

призводить до погіршення якості життя. Підліток нездатний критично оцінювати 

свою поведінку та контролювати емоції. В результаті чого починаються 

проблеми з самооцінкою, проявляються емоційні ексцеси, що зумовлює 

соціальну дезадаптацію у всіх сферах життєдіяльності. 

Підлітковий вік характеризується наявністю психологічних проблем, 

протиправних дій, як прояв власної незгоди, до чого додається навчальне 

навантаження в школі, проблеми і непорозуміння з однолітками та складні 

взаємини в сім’ї. Для підлітків, у яких спостерігається прояви деструктивної 

поведінки характерна наявність: психологічних травм, осуд та звинувачення 

оточуючих в деструктивності; відсутність почуття провини,ивживання 

алкоголю, наркотичних речовин, зловживання Інтернет мережею; 

неспроможність конструктивно вирішувати конфлікти; невміння стримувати 

гнів, роздратування, ненависть, злість та високий рівень тривожності. 

Таким чином, в ході нашого дослідження ми з'ясували, що розвиток 

деструктивної поведінки у підлітків – це складний процес, який формується в 

результаті засвоєння підлітком зразків поведінки, які є деструктивними та 

асоціальними,  на цей процес впливає велика кількість факторів, але основний 

криється в соціальному середовищі, в якому проходить процес формування 

особистості підлітка. 
 

1. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности./ Э.Фромм.  М.: АСТ, 2004. С. 127-

128 

2. Чуносов М. О. /Класифікація видів делінквентної поведінки як теоретична проблема. / 

Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2013.  № 11.  С. 158–161 

3. Шпильрейн С. Деструкция как причина становления. [Электронный ресурс].  

URL: https://www.psyoffice.ru/4371-shpilrejjn-sabina.-destrukcijakak-prichina.html. 
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ПРОБЛЕМНІСТЬ СВОБОДИ У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКИХ  

ПОГЛЯДІВ А. КАМЮ 

 

здобувачка вищої освіти Кашицька Даниїла Валеріївна, 

наук. керівник: д. філос. наук, проф. Залужна А.Є., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Екзистенціалізм  необхідно  вивчати  в  його специфічному синтезі 

категорійно-понятійних  та  художньо-літературних  тенденцій. Він акумулював 

у собі найважливіші сенсожиттєві проблеми, що обумовлювало необхідність 

вирішення питань антропологічного характеру, розгляду політичних ідей та 

політичних позицій, з чітко вираженим критичним спрямуванням комуністичних 

ідеологічних засад, до аналізу найпотаємніших психологічних установок 

індивіда та створення своєрідної теорії міжособистісних стосунків. Варто 

врахувати те, що предметом аналізу екзистенціалізму виступає людське 

існування, здатне до іпостазування свого життя як свободи. 

Свобода для А.Камю набуває виразу вагомої ціннісної установки й 

моральнісним вважається нічим не детермінований вибір вже тому, що він 

вибраний. Ще Ф.Ніцше великі надії пов’язував з розвитком багатообіцяючої 

свободи людини. Погляди французького екзистенціалізму синтезуються з 

ніцшеанською філософією “волі до влади”, найбільшим противником якої 

німецький філософ вважав християнську догматику, яка впроваджує, на його 

думку, в життя мораль слабких. Оскільки людина є істотою, що пристрасно 

бажає свободи, тому повстає проти всіх стримуючих обмежень, що проектує її в 

площину свавілля, а отже, і несвободи. Свобода виявляється страшним 

перевертнем, і не маючи під собою глибинної основи, в будь-який момент здатна 

до модифікації в беззаконня [3]. А байдужість до будь-яких вчинків у філософії 

А. Камю, оцінених у модусі усвідомленості людиною свободи,  та 

відповідальності, у світі хаотичному і абсурдному, за своєю суттю є переломним 

моментом трансформації свободи в свою протилежність. Адже почуття абсурду, 

коли з нього беруть правила дії, робить вбивство просто пересічним явищем, а 

тому істина гіркої правди міститься в зауваженні Ф.Достоєвського: “Ніщо і 

ніколи не було для людини і для людського суспільства нестерпнішим за 

свободу” [2, с.165].  

Закинутість  людини в існування, яке оточує Ніщо, надає філософії 

екзистенціалізму мотивів трагічності з акцентацією відчуття Абсурду у А.Камю. 

Оскільки людина нічого не знаходить поза собою, тому, відповідно, не може 

розраховувати на будь-яку допомогу. Так, абсурд у А.Камю  розглядається як 

переживання фундаментальної відчуженості людини в світі, одвічного розладу і 

єдиного зв’язку між людиною та світом. А відсутність смислу відкриває у Бутті 

новий вимір – трагічний, з притаманною ідеєю масовизації  та  уречевлення  

людської  істоти   із   стереотипізованою  і стандартизованою свідомістю, 
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людини, яка, відірвавшись від Бога, залишається наодинці з речами і сама стає 

річчю серед них. Відчуття боговтрати стимулює безсенсовитість і занепад 

моральних цінностей і, як справедливо з даного приводу зауважує 

С.Великовський, “...на місце заборони потрапляє свавілля, на місце перебування 

благодаті – вигнання, а на місце провидіння – незбагненний хаос” [1, с.40]. І 

людина як єдина істота, що потребує смислу, взявши на себе відповідальність за 

весь світопорядок, приходить до висновку непосильності цієї ноші. Відчуття 

абсурду є відправним початком, тобто тим первинним почуттям, що стає 

основою підняття рівня свідомості до розуміння проблем сучасності. А.Камю 

розвиває ідеї абсурдної людини. Однак в абсурді важко було знайти щось, що 

обмежує свавілля. Французький мораліст, утверджуючи цінності людини,  

приходить до висновку її невинності, адже, на думку А.Камю, на людині немає 

гріха і єдиним критерієм для оцінки існування виступає аутентичність вибору. 

Свобода, не маючи під собою глибинної основи, в будь-який момент здатна 

до модифікації в несвободу. І байдужість до будь-яких вчинків у А.Камю, 

оцінених у модусі рівня усвідомленості свободи, а також відповідальності, у світі 

хаотичному і абсурдному по своїй суті, є тим переломним моментом 

трансформації свободи в свою протилежність, адже почуття абсурду, коли з 

нього беруть правила дії робить вбивство просто байдужим. Свободу найбільш 

широко, на думку А.Камю, здатний реалізувати бунт, адже бунтар потребує для 

себе тільки свободи. Однак, вбачаючи в свободі особистості вищу життєву 

цінність, французький мораліст все ж таки розглядає існування людини як драму 

свободи. Рецензуючи роман Ж.-П.Сартра “Нудота”, він відзначає, що виявлення 

абсурду є лише початком, а більше всього важитимуть його наслідки й правила 

поведінки, які з нього випливають. А приклади абсурдних героїв засвідчують 

нівеляцію універсальних етичних норм і жорстоке свавілля. 

Теоретичні засади концепцій філософа пов’язані із зміною його поглядів, 

зокрема критичного розгляду своїх ранніх позицій та етичних рефлексій після 

підбиття моральних підсумків Другої світової війни. В 1944 році у “Листах до 

німецького друга “ філософ зазначає: “… я хотів би, щоб люди знову віднайшли 

солідарність і спільно вступили в боротьбу зі своєю ошуканою долею… в цьому 

світі не має вищого смислу. Але я знаю, що щось у ньому має смисл, і це людина 

…” [5, с.116]. Акцентуючи увагу на категорії бунту, не руйнівному, а саме 

стверджувально-захисному з метою оборони гуманістичних цінностей, які є 

обов’язковими для всіх і грунтовані на сократівській ясності й розумінні, Камю, 

абстрагуючись від ірраціоналізму, на найвищу ступінь аксіологічної ієрархії 

ставить людську екзистенцію. Але його розуміння людини, скеровалише в 

сенсуалістичному напрямі античного світогляду, слабке духовно і тому не 

витримує випробування свободи. 

Саме абсурд утверджується французьким філософом у модусі 

усвідомлення невідстороненості трагізму людського існування. Адже 

самовпевнений розум у спробах пізнання сущого висвітлює лише окремі пласти 

життя, завжди залишаючи щось недосяжним, і абсурдним стає зіткнення 

незрозумілого ірраціонального світу з відчаєм людини, яка потребує відкритості 

та ясності у всьому. Для абсурдної людини [4, с.116], життя якої є тим абсурдом, 
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що констатує цілковиту відсутність смислу в спробах розрізнення добра і зла, 

найбільш істотним стає теперішній момент і тому вважатиме не прожити життя 

краще, а пережити більше. Абсурдність, розглянута в А.Камю як універсальна 

характеристика людського буття, в якому будь-який вчинок правомірний, 

детермінує байдужість, неспроможність індивіда оцінити свої вчинки і 

покаятися в них. 

Таким чином, абсурд за своїм змістом досить суперечливий і в своїх 

прагненнях до утвердження цінностей життя відмовляється від моральних 

постулатів, здійснюючи установку на те, щоб максимально прожити теперішній 

момент з ідеєю возвеличення повноти існування. площину свавілля, а отже, – і 

несвободи. Свобода, не маючи під собою глибинної основи, в будь-який момент 

здатна до модифікації в несвободу. І байдужість до будь-яких вчинків у А.Камю, 

оцінених у модусі рівня усвідомленості свободи, а також відповідальності, у світі 

хаотичному і абсурдному по своїй суті, є тим переломним моментом 

трансформації свободи в свою протилежність, адже почуття абсурду, коли з 

нього беруть правила дії робить вбивство просто байдужим. 
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ШЕВЧЕНКІАНА ОЧИМА СУЧАСНИХ МИТЦІВ 

здобувачка вищої освіти Киричук Богдана Сергіївна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Гуменюк С. М.,  

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

 Сучасний світ сьогодні – це чи не найскладніший історико-соціальний та 

культурний етап системи розвитку самобутності України. Поряд зі значними 

результатами технологічного освоєння дійсності досі високо цінується 

матеріальне і духовне багатство українського культурного світу. Тому 

актуальність теми дослідження Шевченкіани буде як ніколи доречною, адже вже 

понад два століття творчість Т. Г. Шевченка залишається одним із провідних 

культуротворчих чинників духовного життя України. Кожне звернення до 

Шевченка вважається засобом національної самоідентифікації. 

 Життєпис Т. Г. Шевченка рясніє подіями, що пов’язані із боротьбою 

українського народу за національне і культурне самовизначення. Вони й досі є 

чи найголовнішою квестією, навколо якої гуртуються всі практики. Серед тих, 

хто не лише вивчає, а й живе Шевченкіаною, черпає з неї натхнення, є дослідники 

Оксана Забужко, Григорій Грабович, Олег Шупляк та ін. Варто згадати й слова 

Миколи Жулинського, директора інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН 

України, який писав, що «промерзлі наші душі обпікає вогнем словесним 

Шевченко, і воскресає він, пророк нашого народу, повсякчасно в наших 

помислах». 

       Життєпис Шевченка став також цікавою темою для роздумів і для 

філософів. Так відомий український мислитель В. Горський пов’язує початок 

розробки філософії української ідеї з творчістю Т. Г. Шевченка, 
зазначаючи, що саме ХІХ ст. позначене інтенсивним процесом зародження 

національної ідеї в усіх слов’янських народів. Горський зазначає також, що 

світосприйняттю Шевченка притаманний принциповий антропоцентризм. Саме 

атропоцентричні домінанти зумовлюють сприйняття навколишнього світу 

природи й культури крізь призму переживань, бажань, потреб і прагнень 

людської особистості. Для Шевченка цей світ уособлює Україна. Україна для 

нього -  це екзистенційний стан буття. Його особиста доля і доля його народу 

стають віддзеркаленням одне одного. Горський підкреслює, що образ України, 

який він вимальовується у поетичному доробкові Шевченка, утворив на 

емоційному, чуттєвому рівні те підґрунтя, що зумовлювало спрямування  

інтелектуальних теоретичних зусиль у галузі розробки філософії української ідеї.  

 Цікавими є й погляди Д. Чижевського, який характеризує принцип 

антропоцентризму Шевченка як зведення людини в центр всього буття, всього 

світу як природи, так й історії, сфер людської культури, він зумів показати всю 

специфіку цього погляду, особливо по відношенню до природи.  

      Ще один відомий філософ сучасності, М. Попович, досліджуючи творчість 

Шевченка зазначає, що  шлях людини в цьому житті через трагедії, зло і 
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несправедливість, —  ось той постійний мотив, що не просто турбував — 

дошкуляв і пік глибокою раною поетову душу. 

 Музично-пісенна шевченкіана як мистецьке явище є невід’ємною 

частиною художнього процесу, що розвивається і за межами нашої країни. Знана 

у світі Українська капела The Taras Shevchenko Ukrainian Bandurist Chorus з 

Детройта (США), незабаром святкуватиме 102-річний ювілей. Українська капела 

бандуристів плекала українські музичні та кобзарські традиції, гастролювала не 

тільки Північною Америкою, а й Австралією та багатьма країнами Європи, тричі 

– Україною. До речі, Капела відзначена Національною премією України ім. Т. 

Шевченка. 

 

Рис. 1 Українська Капела The Taras Shevchenko Ukrainian Bandurist Chorus 

 Не оминають можливості проявити свої вміння і вітчизняні видатні 

художники. Серед них добре знаний «український Сальвадор Далі», Олег 

Шупляк, основним хистом якого є створення «двовзорів» - витворів мистецтва, 

де використані методи оптичних ілюзій. «Дух свободи», «Мені тринадцятий 

минало», «Кобзар» та «Реве та стогне Дніпр широкий» - це одні з його найкращих 

робіт, які вміло демонструють різні аспекти неповторності життя Шевченка.  

 

Крім вітчизняних художників, на весь світ прославилася і група кінорежисерів 

завдяки новій історичній стрічці «Тарас. Повернення» («Taras.Return»). Це 

масштабна історія про останні місяці заслання Тараса Шевченка в російській 

царській армії, що окупувала в середині ХІХ ст. казахські степи. Поет отримує 

звістку від друзів про помилування його царем Олександром II. Однак військове 

керівництво Новопетрівського форту не поспішає повідомляти про це Тараса, й 
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не видає наказ про звільнення. Більше того, до форту прибуває таємний агент з 

Петербурга.  

 

Рис.2  Картини Олега Шупляка 

   

Рис. 3 Тізер-постери 

 

 Стрічка вважається першим за останні 50 років фільмом про Шевченка. 

Режисер Олександр Денисенко, за діяння якого було поставлено картину, каже: 

«Над шевченківською темою я працював довго сам. Та й з нею тісно пов’язаний 

з дитинства, адже мій батько Володимир Денисенко є автором сценарію та 

режисером кінофільму «Сон», що розповідає про молодість Тараса Шевченка. 

Так я прийшов до того, що вирішив написати роман. Зараз фільм уже має статус 

національного. В першу чергу дякуючи глядачам, потім завдяки цим прекрасним 

акторам: Борису Орлову за його своєрідне бачення Шевченка, Роману Луцькому 

за роль Мостовського, Богдану Бенюку, Ганні Топчій та іншим – цей список 

величезний».  

 На думку багатьох вчених феномен  Т. Г. Шевченка ще не розгаданий - 

саме таку тематику обрала режисер Світлана Усенко для своєї прем’єри 

документального біографічного фільму.«Таємниці Генія Шевченка» є ще однією 

спробою рецепції поетової біографії та творчості. Осмислювані Шевченком події 

немов огортаються духовною енергією внутрішнього вгадування – пізнання ним 

істинних глибин і змісту історичних явищ та процесів. А Харківське видання 

«Фоліо» випустило об’ємненаукового – популярне видання «Тарас Шевченко та 
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його доба» у трьох томах, авторами якого є Рем Симоненко та Віктор Берестенко. 

До третього тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя 

Кобзар – від повернення із заслання і до самої його смерті 1861 року. 

 

 

 
  

Активно проведене дослідження Шевченкіани сучасними вітчизняними 

митцями на даному етапі не є повністю вичерпним. Очевидно та безсумнівно, що 

частина багатогранних доробків українського генія залишилася не висвітленою, 

а тим паче не проаналізованою. Та все ж можна зробити висновок, що історичний 

і літературний портрет Т. Г. Шевченка активно розглядається митцями, тобто 

дослідниками його феномену, по обидва боки кордону та продовжує лунати в 

сучасному українському соціумі. З його творчої спадщини ми викристалізовуємо 

єдиний леймотив: життя Кобзаря можна вважати справжнім подвигом у 

мистецтві, бо він віддав усі свої сили, щоб врятувати український народ, 

українську культуру та відкрити перед ними шлях у майбутнє. 

1. Таємниці Генія Шевченка  [Електронний ресурс] / / Вікіпедія. Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

2. Тарас. Повернення. [Електронний ресурс] / / Вікіпедія. Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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УДК 304.316.6 

КУЛЬТУРА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

здобувач вищої освіти Коберський Юрій Миколайович, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Сидоркіна О.М.,  

Національний авіаційний університет, 

м. Київ 

Віртуальна реальність, як сьогоднішній вимір культури з її проявами 

відкритості та доступності, швидко трансформувалась на середовище 

існування сучасної людини. Ототожнюється вона із кіберпростором, що 

вибудовується завдяки комютерній техніці та має штучний трьохвимірний 

простір, у який можна проникати, змінювати, моделювати та отримувати 

при цьому реальні відчуття. Сам процес входження людини у віртуальну 

реальність одержав назву віртуалізація. Одним із способів орієнтації у 

симулятивному світі, що задовільняє потребу людей у творчій реалізації, 

комунікації та створює таке умовно-символічне середовище, яке 

перетворює сталі виміри людського буття, простіру та часу є - гра. 

Відповідно особливої актуальності у сучасній культурі набуває й 

захоплення ігровим принципом. Тому здійснення філософської рефлексії 

феномену віртуальної реальності та гри в контексті віртуалізації 

соціальних відносин й визначення наслідків формування віртуально-

мережевої свідомості особистості в умовах граїзації постає нагальною 

потребою. 

Проблематика кіберпростору та віртуалізації соціальних зв’язків 

досліджується вченими: Ж. Бодріяром, М. Кастельсом, М. В. Мізрахі, І. 

Куриленко та ін. Феномен гри розглядається в роботах: Й. Гейзинга, Ж. 

Дерріди, Е. Берна, X. Ортеги-і-Гассета, Ф. де Соссюра, С. Шандрука, Н. 

Яровицької та інших.  

У сучасній кіберкультурі спричинила особливе зацікавлення 

багатьох дослідників активізація ігрового дискурсу. Як відмічає автор 

праці «Homo ludens» Й.Гейзінг, «гра як екзистенційна стратегія, досить 

складне явище, вона – одна з головних підвалин цивілізації» [6, с. 12]. 

Есплікується гра крізь призму безкінечного комбінування множинності 

знаків, текстів, голосів, масок, сенсів, цінностей. Утіленням подібної гри 

стає лабіринт, що формує новий образ світу безкінечних можливостей, 

створюючи моделі потенційних рухів в нікуди. Семіотик У. Еко нову 

онтологічну конструкцію називає хаосмосом, ототожнюючи її 

калейдоскопічній грі руйнації та створення нових комбінацій. Таким 

чином, ігрова свідомість сприймає культуру як симулякр і обігрує її. 

Симулятивність постає змістовною характеристикою сучасної віртуальної 

культури в розмаїтті її проявів на різних рівнях життєвого світу, де 

симулякр – знак, який втрачає зв’язок з реальністю, спотворюючи або 

маскуючи її відсутність. Подібно у Ж. Дельоза єдине буття у своїй 

множинності є віртуальною реальністю світу симулякрів. Світ сутностей 

виявляється «театром симулякрів буття» [2]. 
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Ж. Дерріда акцентує, що гра – це відкритий безкомпромісний виклик 

раціональному дискурсу, випадковість, свобода, свідоме порушення будь- 

яких правил і творчих принципів [3]. Водночас це – і пізнання, творчість, 

самовираження, розваги, відпочинок, діяльність, ініціативність. 

У цілому проникнення віртуальності в соціальне й індивідуальне 

життя дає можливість говорити про «віртуалізацію» суспільства. 

М.Кастельс зазначає, що «комп’ютерна комунікація охоплює вже всю 

сферу соціальної активності, сприяючи зміцненню культурно домінуючих 

соціальних мереж та зростанню їх космополітизму і глобалізації» [4]. А 

вислів Ж. Бодріяра про те, що “більше ніколи реальне не матиме нагоди 

виявити себе”, варто сприймати і як заклик до усвідомлення загроз та 

небезпек нової реальності [1]. 

Отже, віртуальна реальність стала символом інформаційного 

суспільства, а гра – способом буття людини в сучасному симулятивному 

світі. Вона може бути інтерпретована як спроба порятунку від невтішної 

дійсності, подолання хаосу буття, що породжує карнавальність, 

розважальність, несерйозність. Негативні  наслідки  надмірного 

захоплення ігровим віртуальним простором виявляються  у  відчуженні  

від  соціального оточення,  комунікативних  дисфункціях. Також,  одним 

із деструктивних аспектів граїзації є домінування елементів 

насильницьких дій та врешті, загроза виникнення залежності від 

комп’ютерних ігор. Однак ряд авторів наводять приклади позитивного 

впливу граїзації у соціумі, а саме:  гра здатна раціоналізувати психічний 

стан людей; навчає позитивно сприймати випадковість й ризики 

сьогодення; створює захисні механізми у складних життєвих ситуаціях; 

здатна  моделювати новий тілесний образ, направляти агресивну енергію 

та деструктивність на розгортання діяльності, яка є небезпечною для 

суспільства та самих акторів; завдяки реалізації ігрових форм діяльності 

вдається швидко включати у повсякденне життя технологічні, 

маркетингові та управлінські інновації [5]. Досвід використання ігрової 

форми діяльності у дидактиці, у педагогічних практиках викладання 

різних навчальних предметів для різних аудиторій також показує її 

ефективність та великий потенціал. 

 
1. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція [Електронний ресурс] URL: 

http://www.booksgid.com/other/24302-zh.bodrijjar-simuljakri-simuljacja.html. 

2. Делез Ж. Логика смысла. М.: Academia, 1995. 298 с.  

3.  Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук. Французская семиотика: 
От структурализма к пост-структурализмую. М.: Прогресс, 2000. С. 407–427.  

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Пер. с англ. под науч. 

ред. О. И. Шкаратана. М., 2000. 606с.  

5. Кравченко С. Играизация общества: блага и проблемы. Сборник научно- популярных статей. 
Выпуск № 11, М.: Октопус, Природа, 2008. С. 270-276. 

6. Хейзинга Й. Homo Ludens: Статьи по истории культуры. М.: Прогресс-Традиция, 1997. 416с. 

URL: http://www.eup.ru/Documents/2005-12-05/35BD6.asp 

 

http://www.booksgid.com/other/24302-zh.bodrijjar-simuljakri-simuljacja.html
http://www.eup.ru/Documents/2005-12-05/35BD6.asp


 60 

УДК 377.091.3:614.253.5(043.3) 

 

СВІТОГЛЯДНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У 

КОНТЕКСТІ ОСМИСЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

 

аспірантка Ковтун Ольга Миколаївна, 

наук. керівник: д. філос. наук, проф. Залужна А.Є., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

В умовах динамічного розвитку суспільства та нової  парадигми відкритої 

і безперервної освіти проблема професійного становлення медичного працівника 

постає складною і багатоаспектною, позаяк постійно зазнає змістових, 

організаційних та культурних трансформацій. Вимагаючи належного рівня 

фахової зрілості, вона передбачає також наявність сформованої світоглядної 

культури, здатність до  міжособистісної комунікації, інтеркультурної взаємодії 

на засадах деонтології, яка висуває нові вимоги до професійного статусу 

медичної сестри та її особистісних характеристик. Потреба адаптації до 

мінливого соціального середовища,  готовності до оволодіння новими 

технологіями у сфері комунікації, високої професійної культури  вимагає від 

медичної сестри сформованих світоглядних переконань та реалізації власного 

творчого потенціалу.    

Відтак, феномен світоглядної культури викликає посилений інтерес  у 

проблемному полі експлікації особливостей реалізації деонтологічного підходу 

у медичній діяльності, актуалізуючи продукування істотних механізмів 

формування особистісних засад майбутніх медичних сестер, що сприяють 

морально-етичному функціонуванню молодшого медичного персоналу у процесі 

надання кваліфікованої допомоги. 

Ефективність формування світоглядної культури майбутніх медичних 

сестер значною мірою залежить від належно організованого навчально- 

освітнього процесу, що передбачає реалізацію  найбільш оптимальних та  

конструктивних педагогічних умов. Ю. Колісник-Гуменюк, яка  у понятті  

педагогічні умови вбачає «сукупність різнопланових соціально-педагогічних і 

дидактичних чинників, процесів, обставин, необхідних і достатніх для 

виникнення та раціонального стійкого функціонування або зміни певної 

педагогічної системи» [2, с. 113]. У її дослідженні педагогічні умови 

відтворюють взаємодію гуманізації навчально-виховного процесу, фахової 

підготовки медиків, взаємовплив єдиного освітнього простору та новітніх 

технологій, що впроваджуються у медицину. Не можна оминути увагою і 

відстежений Н. Тверезовською  подвійний смисловий пласт означуваного 

поняття та його роль в освітньому процесі. На думку дослідниці, педагогічні 

умови  постають,  з одного боку, джерелом  виникнення, існування, розвитку та 

запорукою можливостей удосконалення педагогічного процесу, а з другого,‒ 

самою його «атмосферою» [4]. 

Важливо підкреслити, що вибір педагогічних умов не є спонтанним 
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явищем, до нього висувається низка педагогічно вмотивованих,  усвідомлених і 

методично організованих вимог. На думку З. Бакум, педагогічні умови мають 

бути спрямовані на «формування позитивної мотивації студентів і задоволення 

результатом творчої діяльності; сприяти розвитку особистості та її творчих 

здібностей; забезпечувати не тільки розвиток студента, а й професійне зростання 

викладача» [1, с. 44]. Зрозуміло, що це далеко не повний перелік необхідних 

характеристик, яким повинні відповідати педагогічні умови. Він може бути 

доповнений тими вимогами, що продиктовані специфікою та змістом наукового 

дослідження. Як зауважує І. Сєдова,  в основу поняття педагогічні умови 

покладається зміст професійної діяльності та особливості навчання майбутнього 

фахівця; педагогічні умови мають становити «сукупність об’єктивних 

можливостей змісту, форм, методів і матеріально-технічних факторів, що 

забезпечують успішне вирішення поставлених завдань; включати зовнішні 

(соціально-економічні, соціально-культурні та ін.) і внутрішні (психолого-

педагогічні, дидактичні та ін.) умови, уміщувати мотиваційний, організаційний, 

змістовий, контрольно-оцінний аспекти» [3, с. 76]. 

-педагогічні умови розглядаємо як взаємозалежність умов професійно-

особистісного становлення та компонентів сформованості світоглядної культури 

майбутніх медичних сестер, що сприяє їх свідомому підпорядкуванню морально-

етичним імперативам та засвоєнню культурного та професійного  досвіду. 

Для з’ясування комплексу педагогічних умов, на наш погляд,  доцільно 

взяти за основу алгоритм послідовних операцій що, зокрема, передбачає: 

1) виявлення основних компонентів, що забезпечують досягнення мети, їх 

аналіз і визначення міри причетності;  

2) вибір заходів, що посилюють ефективність кожного компонента;  

3) упорядкування отриманих умов (виключення зайвих, об’єднання 

декількох в одну тощо);  

4) перевірка кожної умови й усього комплексу. 

З огляду на те, що педагогічні умови формування світоглядної культури 

майбутніх медичних сестер засобами реалізації деонтологічного підходу мають 

узгоджуватися з  компонентами означеного процесу, ми брали до уваги їх 

змістову відповідність та векторну скерованість на реалізацію мети дослідження, 

тобто встановлювали те, що названо І. Мухровим «мірою причетності», що 

передбачає також зміст освітнього пошуку, кваліфікацію та професійну 

майстерність і культуру педагога, продумане використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі. Щодо вибору заходів, які посилюють 

ефективність кожного компонента світоглядної культури майбутніх медичних 

сестер,  ми орієнтувалися на можливість їх педагогічного впливу та очікуваний 

у зв’язку з цим результат. 

Отже, зважаючи на вищесказане,  у нашому дисертаційному дослідженні 

було визначено наступні педагогічні умови:  

- актуалізація мотивації до формування світоглядної культури майбутніх 

медичних сестер у процесі фахової підготовки; 

- активізація пізнавальної діяльності майбутніх медичних сестер у процесі 

професіоналізації; 
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- забезпечення особистісного розвитку майбутніх медичних сестер у 

проективному вимірі  гуманістичної  парадигми; 

- формування комунікативної культури майбутніх медичних сестер під час 

навчання у медичному коледжі. 
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УДК 502.315 

 

ФІЛОСОФІЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

здобувачка вищої освіти Кондратюк Олена Іванівна, 

наук. керівник: д. філос. наук, професор Наконечна О.П., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Осмислення свого місця у світі в умовах науково-технічного прогресу, 

впливу технічних нововведень на всі сфери життя людини і суспільства – це одна 

з потреб сучасного людства, що потребує філософського осягнення. Філософські 

проблеми сучасного інформаційного суспільства включають в себе цілий спектр 

аспектів: гносеологічні, онтологічні, антропологічні, етичні, культурологічні, 

соціально-історичні. 

Інформаційне суспільство формується як новий етап розвитку людства. 

Наразі триває інформаційна ера розвитку, що характеризується збільшенням 

наукових відкриттів та впровадженням інформаційних технологій  у всі сфери 

життя людини. 

Аналізуючи визначення терміну «інформаційне суспільство», можна 

зупинитися на наступному: «Інформаці́йне суспі́льство (англ. Information society) 

– теоретична концепція постіндустріального суспільства, історична фаза 

можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і знання 

продукуються в єдиному інформаційному просторі),  можна виділити те, що 

інформаційне суспільство розглядається, як концепція постіндустріального 

суспільства, а не, як окремий вид чи тип суспільства» [1]. 

Не існує однієї єдиної концепції інформаційного суспільства, однак 

чимало філософів, соціологів, науковців розглядали дане питання, зокрема 

Д.Белл, М. Кастельс, С.Масуда, Е. Тоффлер, З. Бжезінський.  

Однією з поширених концепцій є хвильова концепція розвитку суспільства 

за Е. Тоффлером, в якій він виділяє три основні стадії («хвилі») розвитку 

людства: аграрна, індустріальна, постіндустріальна. «Перша хвиля» – утворення 

суспільства аграрного типу, «друга хвиля» – розвиток індустріального 

суспільства,  «третя хвиля» відзначає собою появу «постіндустріального 

суспільства», тобто породження нових технологій. При цьому основну увагу 

автор приділяє переходу від «індустріального» типу суспільства до 

«постіндустріального». Тоффлер вважав, що цивілізація «третьої хвилі» не може 

формуватися із застарілою політичною структурою «другої хвилі», тому можна 

сказати, що «постіндустріальне суспільство» – не продовження розвитку 

індустріального, а нова змінна сучасного суспільства, яка характеризується 

новим еволюційним процесом – інформатизацією [2,c.29-33]. 

Інформатизація суспільства як створення умов для задоволення 

інформаційних проблем є однією із закономірностей сучасних соціально-

культурних процесів і змін. Об’єктом інформатизації є суспільство в цілому, а 
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предметом – інформаційні технології та системи, що виробляються і широко 

використовуються [2,c.141-142]. 

М. Кастельс запропонував власну концепцію, стверджуючи, що 

інформаційні технології призвели до появи нового виду суспільства, яке він 

називає «мереживим» (тобто, глобальні мережеві структури, поєднуючи багато 

аспектів функціонування суспільства, змінюють його соціальну структуру) [3]. 

Мережеве суспільство формує в глобальному масштабі соціальну структуру, яка 

змінює напрям використання знання,  що витісняє і колишні форми особистої і 

речової залежності. 

Формування інформаційного суспільства – загальний вектор розвитку 

глобального сучасного соціуму. Адже сучасні інформаційні й телекомунікаційні 

технології стали настільки важливою частиною інфраструктури суспільства, що 

від них залежить не тільки технологічний поступ, але й соціальний поступ. Тобто 

інформаційні й телекомунікаційні технології із технологічного чинника розвитку 

перетворилися у важливий елемент функціонування сучасного суспільства. 

У філософських підходах аналізуються як позитивні, так і негативні 

аспекти інформаційного суспільства, що виникають у життєдіяльності людей у 

їх взаємодії з різними аспектами світу. 

Наголошуючи на зростання рівня свободи і можливостей людини Х. 

Ортега-і-Гасет стверджував, що «світ, що від народження оточує нову людину, 

не змушує її обмежитись в жоден спосіб, не протиставить їй вета чи якогось 

заперечення, а, навпаки, збуджує її апетити…» [4,c.48]. Але це породжує 

проблеми і суперечності в системі людина – суспільство, людини – людина, 

людина - універсум.  

Інформаційне суспільство своїм розвитком може  затуманювати нашу 

свідомість і займати нашу духовну свободу, робити нас залежними від розвитку 

технологій. А. Швейцер вважав, що «духовну свободу ми набудемо лише тоді, 

коли ці мільйони людей знову стануть духовно самостійними…»[5,с.619].  

Виникає потреба у формуванні нової гуманістичної парадигми, в центрі 

якої має стояти людина духовна, творча, креативна, здатна приймати виклики 

сучасності. 

Значною мірою формуванню такої особистості сприяє і філософія. В 

«суспільстві знань» філософія знайшла своє застосування не тільки в особистому 

житті кожної людини, ставлячи свої вічні питання, які будуть існувати завжди, 

доки існує людство, але й виступає каталізатором та одним із рушіїв класичних 

сфер науки, провідником, який показує нові шляхи, методи та підходи до пошуку 

розв'язання конкретної проблеми, а деколи навіть і єдиним джерелом знань, які 

можуть допомогти знайти відповіді на поставлене питання.  

Філософія вчить критичності, що виводить нас за рамки стереотипів, що 

сковують свідомість людини, сприяє «тязі до самовдосконалення», пошуку 

життєвих орієнтирів, прищеплює інтерес до самовиховання й самоздійснення, до  

шукання культурної і антропологічної ідентичності.  

Філософія таким чином допомагає людині розмірковувати, творити, 

орієнтуючись на відповідальність перед світом, а не на владу над ним.   
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ 

ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
 

магістрант Котов Олексій Вадимович, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Ємець Н.А.,  

Національний університет «Чернігівська політехніка»,  

                                                                                                          м. Чернігів 

 

Однією з важливих проблем на сьогодні є адаптація вимушених 

переселенців до нових умов життя засобами соціальної роботи. 

Специфічна робота із сім’ями вимушених переселенців, хоч і є новою для 

багатьох спеціалістів соціальних служб, проте однозначно вимагає 

відповідального ставлення, високого професіоналізму щодо профілактики 

наслідків стресів, гострих емоційних станів [2, с.142].  

Основними напрямками діяльності державних соціальних служб в Україні 

в напрямку соціальної підтримки сімей вимушених переселенців сьогодні є: 

соціальний патронаж сімей; консультування із соціально–правових питань; 

сприяння в отриманні пільг, допомоги, компенсацій та інших виплат, 

матеріальної й натуральної допомоги; консультування з питань 

самозабезпечення; сприяння у вирішенні питань зайнятості, влаштування на 

курси перепідготовки тощо [7, с.138].  

Соціальну роботу з вимушеними переселенцями здійснюють соціальні 

працівники. Вони виступають суб’єктами соціально–психологічної роботи. Мета 

соціально – психологічної роботи з сім’ями вимушених переселенців полягає у:  
- забезпеченні доступності комплексу послуг для вимушених переселенців 

і їх сімей;  

- наданні допомоги переселенцям у набутті навичок адекватного 

поводження в новому соціальному середовищі, частиною якого є найближче 

оточення (родичі, сусіди, близькі);  

- мінімізації негативних наслідків або навіть повне розв’язання проблем 

сім’ї або особи;  

- усунення труднощів, пов’язаних з адаптацією сім’ї до нових умов 

навколишнього середовища;  

- надання ефективних гуманітарних послуг з метою поліпшення якості 

життя сімей вимушено переміщених осіб [6, с.42]. 

До основних завдань соціальної роботи з сім’ями вимушених переселенців 

відносимо: надання соціальної допомоги вимушеним переселенцям; сприяння 

інтегруванню вимушених переселенців в соціальне середовище, в яке вони 

потрапляють; створення спрощених процедур реєстрації, отримання житла, 

працевлаштування, відновлення бізнесу тощо [1, с.1]. 

Виділяємо наступні напрями соціальної роботи з даною категорією 

клієнтів: всебічне вивчення сімей вимушених переселенців; аналіз існуючого 

становища сім’ї та визначення її основних потреб; вивчення потенційних 

можливостей сім’ї та вплив на неї зовнішніх факторів для подальшої роботи; 
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організація взаємодії з проблемними сім’ями: підтримка дітей з сімей 

вимушених переселенців; сприяння у вирішенні проблем; посередництво між 

сім’єю та різними установами [7, с. 92]. 

Профілактична психологічна допомога є найефективнішим засобом 

попередження негативного впливу тяжкої психічної травми на психічне здоров’я 

людини. Розробка методичних рекомендацій (комплексу заходів) з первинної та 

вторинної профілактики ПТСР (посттравматичного стресового розладу) та 

реабілітації постраждалих є однією з актуальних проблем сучасної психології та 

соціальної роботи. Поширеність ПТСР серед популяції залежить від частоти 

надзвичайних подій.  

Події останніх місяців, які відбуваються в Україні, вкрай складна 

соціально-політична ситуація у суспільстві показали необхідність соціально-

психологічного захисту і психологічної допомоги як дітям і окремим дорослим, 

так і цілим соціальним групам.  

Основними методами роботи є: соціально–психологічна допомога, 

підтримка, профілактика: вибір програми і плану дій; обговорення 

альтернативних шляхів вирішення проблеми; допомога в організації виходу з 

проблеми; координація зусиль найближчого оточення особистості; створення 

групи підтримки; корекція відносин та реабілітація; моделювання ситуації; 

консультування; підтримка; сімейна терапія [7, с.57]. 

Соціально–психологічна робота із сім’ями вимушених переселенців 

здійснюється через певні технології, а саме:  

- технологію соціального захисту сім’ї – багаторівневої системи, 

переважно державних заходів із забезпечення мінімальних соціальних гарантій, 

прав, пільг і свобод сім’ї;  

- технології соціальної підтримки сім’ї – це частина (форма) сімейної 

політики, метою якої є надання допомоги родинам у подоланні різного роду 

стресових ситуацій, у вирішенні проблем, що виникають в їх житті, з якими сім’ї 

не можуть впоратися самі, за рахунок своїх внутрішніх ресурсів [8, с.104].  

Таким чином, соціальна робота з вимушеними переселенцями та їх сім’ями 

спрямована на забезпечення адекватної соціальної підтримки та здійснення 

соціального захисту, зміцнення та активізацію адаптаційного потенціалу, 

створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, забезпечення тривалих 

соціальних стосунків, налагодження механізмів самоорганізації і саморозвитку, 

допомоги членам сімей вимушених переселенців у їх позитивній соціалізації. 
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СТАТЕВА ПОЛІТИКА: ФЕМІНІЗМ ЯК ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ 

здобувачка вищої освіти Кривчик Вікторія Іванівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Коберська Т. А., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Актуальність дослідження фемінізму обумовлена тим, що вдосконалення 

суспільства неможливо без розробки програм, які передбачають практичну 

рівність чоловіків і жінок. ООН зараховує феміністичні проблеми до розряду 

глобальних, і тому наполеглево рекомендується розвивати дослідження, 

присвячені жіночій проблематиці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні у феміністську 

правову теорію значний внесок зробили у працях такі зарубіжні науковці, як 

Сюзанн Окін, Сейла Бенхабіб, Керол Гілліган, Марта Файнман, Марі Мацуда та 

Рут Бадер Гінзбург. З представників українського феміністського руху можна 

виділити Ірину Жеребкіну.  

Фемінізм – це поняття, яке походить від латинського слова femina - жінка. 

Існує безліч тлумачень даного терміну. У загальному сенсі фемінізм розуміється 

як прагнення до рівноправності жінок з чоловіками в усіх сферах суспільства [1]. 

Основними змістовними компонентами цього поняття є: 1) філософська теорія, 

яка розглядає питання природи жінки, її місця та ролі в суспільстві, характер 

глобального гноблення жінок; 2) соціально-політична теорія, яка аналізує 

нерівність жінок і чоловіків, а також шляхи подолання дискримінації; 3) 

соціальний рух, спрямований на досягнення рівності між статями, перш за все за 

рахунок розширення прав і можливостей жінок в усіх сферах життя; 4) ідеологія, 

що виражає інтереси жінок і протистоїть різним антифеміністичним теоріям та 

практикам. В історії феміністського руху виділяють три етапи, які також 

називають «хвилями», намагаючись підкреслити схожість етапів з хвилями 

океану, де «кожна наступна хвиля приходить за попередницею і займає її місце, 

не применшуючи значення попередньої» [2]. 

На XIX – першу половину XX ст. припадає перша хвиля фемінізму. 

Основним напрямком даного етапу є боротьба за досягнення юридичної 

рівноправності статей. У цей період велику роль відіграв суфражизм – боротьба 

жінок за цивільне право участі в голосуванні. Виникнувши в Англії, суфражизм 

пізніше набув поширення в США, Німеччині, Франції та в інших країнах. 

Першими виборче право отримали жінки в Новій Зеландії, Австралії, Фінляндії, 

Норвегії, в Данії, Ісландії та в Росії. 

Вже у 60-х роках XX ст. розпочалася друга хвиля фемінізму. Теоретики і 

практики другої хвилі піддали критиці ідею про те, що жінки можуть реалізувати 

себе тільки в сфері домашнього господарства і виховання дітей, звернули увагу 

й на те, що повсякденне насильство і придушення жінок відбувається не тільки 

в політиці, а й в сфері домашніх відносин, на роботі, в культурній сфері тощо. 
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Феміністки другої хвилі поставили проблему необхідності глибинних 

перетворень культури, акцентувавши питання про вільну, автономну жіночу 

особистості [3]. У другій половині 70-х рр. ХХ ст. на Заході і особливо в США 

феміністський рух набув масового характеру, проводилися численні акції, щодо 

захисту прав жінок, створювалися різноманітні організації тощо. 

В якості аналітичного інструменту на другому етапі в феміністських 

дослідженнях вводиться поняття «гендер», який означає сукупність соціальних і 

культурних норм, що пропонуються суспільством виконувати людям залежно 

від їх біологічної статі. Фемінізм взявся довести, що стать не зводиться тільки до 

первинних і вторинних статевих ознак, вона пронизує всі сфери соціального і 

культурного життя людини. Гендерний підхід стверджує, що важливі не стільки 

біологічні або фізичні відмінності між чоловіками і жінками, а те соціальне і 

культурне значення, яке надає суспільство цим відмінностям. Основою 

гендерних досліджень є не просто опис різниці в статусах, ролях та інших 

аспектах життя чоловіків і жінок, але аналіз влади і домінування, що 

затверджуються в суспільстві через гендерні ролі і відносини [4]. 

Поширення «третьої хвилі» фемінізму відносять до початку 90-х рр. ХХ ст. 

Феміністський рух став більш різноманітним. У багатьох країнах ведуть роботу 

жіночі урядові та неурядові організації, створюються жіночі транснаціональні 

мережі, відбувається диференціація і спеціалізація жіночого руху. Політична 

активність феміністок зосереджена на таких проблемах, як рівність праці та 

рівність заробітної плата за неї, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, 

права дітонародження, домашнє насильство, сексуальне переслідування, 

дискримінація та сексуальне насильство. Теми, досліджувані фемінізмом, 

включають в себе дискримінацію, стереотипізацію, об’єктивацію [5]. Основа 

феміністської ідеології – права, привілеї та становище в суспільстві не повинні 

визначатися статевою приналежністю. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що завдяки представницям феменізму і 

його напрямку загалом, жінки у більшості країн світу мають право, а в деяких ще 

відвоювують свої  права на: освіту та отримання професій; можливість 

самостійно заробляти, вести бізнес; мати приватну власність; можливість 

розпоряджатися собою; на контрацепцію; безпечний секс; своєчасну медичну 

допомогу; право голосувати; бути обраними; право самостійно подорожувати; 

перебувати на вулиці без супроводу; брати участь в Олімпійських іграх; 

професійно займатися спортом; можливість досягти вершин в будь-якій сфері; 

на особисту недоторканність та захист від насильства; на оплачувану відпустку 

по догляду за дитиною і збереження місця роботи тощо. 
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магістрант Курилик Василь Олександрович, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Шелковая Н. В.,  

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 

м. Сєвєродонецьк 

 

Півмісяць є сакральним символом як у більшості вірувань та релігій 

давнини, так і у сучасних світових релігіях, і має позитивний вплив на світогляд 

сучасної людини, оскільки формує розуміння спорідненості релігійного відчуття 

до Сотворителя світу. Існує небагато сакральних символів, які б були  

притаманні багатьом релігіям. І півмісяць має такі виключні особливості: він 

відомий з доісторичних часів (щонайменше з неоліту, тобто вже 12 тисяч років 

тому) у всьому світі. Півмісяць знаходять на всіх п’яти континентах, і навіть на 

деяких островах (наприклад, на о. Пасхі); його зображають в чотирьох 

положеннях: ріжками до низу, ріжками вправо і вліво та ріжками догори (три 

останні положення півмісяця найбільш поширені, особливо в  положенні догори, 

як у давніх, так і в сучасних релігіях) [6]. 

Наскільки нам відомо, на сьогодні відсутнє наукове обґрунтування такого 

феномену, як розповсюдження символу півмісяця практично по всій планеті з 

часів неоліту чи, може, й раніше.  

Можна припустити, що одна з причин існування цього феномену полягає 

у тому, що півмісяць символізує небесний супутник нашої планети і його чотири 

фази.  

Іншою можливою причиною виникнення цього феномену є припущення 

про існування Матері Всесвіту, Всесвітньої Жіночості, що знайшло своє 

відображення в уявленнях про Пресвяту Діву Марію. Ця версія виглядає, на мій 

погляд, більш адекватною, оскільки самий феномен материнства, як породження 

і зберігання життя, є наскрізною ідеєю, яка пронизує у різних формах усі релігії. 

«Я йду вперед і знаходжу подання Діани завжди з тим же символом. 

Багато років тому я бачив фінікійську богиню Астарту, що була представлена 

таким же символом. Наприкінці подорожі я знаходжу красиву картину, яка 

зображує Мадонну на півмісяці в тому ж положенні І тоді я пригадую статую 

Мадонни дель Карміне, яка знаходиться в Кальярі на однойменній площі ˂…˃ У 

цей момент я зрозумів, що півмісяць, як символ чистоти, переходив від статуї 

до статуї, від скульптури до скульптури без розриву, безперервно до наших днів. 

Астарта, Діана, Селена, Марія – одна й та ж людина: дівчина, незаймана та 

чиста, захисниця чоловіка, представлена півмісяцем. Чи не є незвичайним, що ця 

іконографія переходила від одних людей до інших, від релігії до релігії протягом 

тисяч років? 

Іштар, богиня родючості, що потім у фінікійців стає Астартою. 

Астарта, яка носить на голові роги бика, які потім видозмінюються на кінчики 
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півмісяця. Фінікійці експортують свою іконографію по всьому 

Середземномор’ю: в Греції вона стає Артемідою, в Римі – Діаною, в Єгипті – 

Ізидою» [1].  

Півмісяць присутній в давньоєгипетській релігії (був одним з головних 

символів богині Ізиди), в античну добу – у богинь Селени, Іштар – Астарти, 

Діани та ін. Півмісяць також присутній в зороастризмі, індуїзмі (символ бога 

Шиви), буддизмі (особливо популярний в наверші Ступи Будди), у віруваннях 

кельтів та слов’ян [8, с. 172] і т. д. В Україні він був відомий ще у Трипільській 

цивілізації, як один з головних та найпоширеніших. Його зображення виявили 

[4, с. 46]  на тарілках, на верхах покрівель помешкань [3]. Знаходять символ 

півмісяця і на американському континенті в різних народів. Вже лише ці факти 

свідчать, що півмісяць є унікальним явищем в духовній культурі нашої 

цивілізації. 

Надзвичайно поширений та популярний півмісяць і в авраамічних релігіях: 

юдаїзмі, християнстві та ісламі, особливо у двох останніх. Щодо юдаїзму, то 

яскравим свідченням шанування півмісяця було його зображення на кидарі 

(головному уборі первосвященика). Також ми спостерігаємо унікальне явище: 

саме християнство вже пізніше поширило факт присутності півмісяця в юдаїзмі 

у зображеннях старозавітних пророків у іконописі, скульптурі та переданнях 

(зокрема передання про прор. Захарію Серповидця). Зрештою, Одкровення 

ап. Івана Богослова, єврея і юдея, писалося в органічній єдності з юдаїзмом.  

А в юдаїзм півмісяць міг перейти з Древнього Єгипту, де кілька століть 

перебував юдейський народ до свого Виходу. Далі півмісяць, перейшов до 

християнства, в тому числі й завдяки згадці про нього в «Одкровенні Івана 

Богослова». У іслам півмісяць потрапив з християнства та юдаїзму з одного боку, 

а з іншого, він був там відомий ще у релігійних віруваннях місцевих народів і як 

династичний символ, і як символ місцевої богині Аллат. 

У християнстві – півмісяць поширився в іконописі, скульптурі, 

монстраціях [5], монетах та на банях храмів під хрестом (цатах), талісманах [4, 

с. 22]. У Європі серед знаті династична лінія молодшого сина позначалася також 

півмісяцем. В ісламі, враховуючи його специфіку як релігії, півмісяць в 

основному знайшов поширення на банях мечетей, мінаретів, на державних 

штандартах (зокрема, Оттоманської Порти). 

У сучасному християнстві та ісламі півмісяць використовується досить 

широко. Так, у християнстві півмісяць зображується в іконописі і пов’язується 

переважно з Богородицею [2, 5], також його можна побачити на різних типах 

хрестів (натільних, напрестольних і т. д.), на дарохранильницях, монстраціях [5], 

на банях храмів під хрестом (цатах). Півмісяць широко представлений у гербах 

міст. Тільки в Україні налічуються десятки населених пунктів, де в гербах 

вміщений півмісяць (зокрема, герб Тернополю) [4, с. 26]. 

У сучасному ісламі півмісяць також широко представлений на навершях 

куполів мечетей та мінаретів. Особливо поширений він у мусульманській 

геральдиці та державних прапорах. Так більшість країн, зокрема Туреччина, 

Туніс, країни Аравійського півострова, що відпали від митрополії (Османської 

імперії), Сінгапур та ін., у свою державну атрибутику внесли півмісяць.  
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Однак і в інших країнах, що не мають відношення до ісламу, можемо 

знайти півмісяць в державній атрибутиці, наприклад, прапор Непалу. 

У сучасному мусульманському середовищі обереги, талісмани з 

зображенням півмісяця є досить популярними та для придбання 

загальнодоступними. Їх носять на кшталт носіння християнами натільних 

хрестиків. Однак варто зауважити, що вчення ісламу не підтримує вживання 

таких атрибутів, вважаючи це язичництвом та ухиленням від надії на Аллаха [7]. 

Все це дає підставу вважати, що півмісяць має єдине сакральне коріння 

свого походження у всіх чи більшості віруваннях та релігіях. І саме цим він може 

виконувати об’єднавчу конструктивну функцію, тим паче, що цей символ 

толерантно сприймається віруючими багатьох сучасних релігій. Символ 

півмісяця може бути, і є, суттєвим чинником для релігійної віротерпимості та 

толерантності між людьми усього світу. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ГУМАННОЇ АРХІТЕКТУРИ 

 

здобувачка вищої освіти Кусень Софія Юріївна, 

наук. керівник: викладач каф. українознавства та філософії Чоп Т. О., 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 

м. Тернопіль 

 

Проблема хаотичності архітектурної забудови залишається доволі гострою і 

на сьогоднішній день. Нагромадження будівель, відсутність логічної  

інфраструктури – це проблеми сучасного мегаполісу. Це прояви техногенного, 

архітектурно-будівельного й планувального недбальства, а також недоліків 

естетичного характеру. Хоча сьогодні накопичено значний потенціал у галузі 

методик та норм будівництва, експертизи й експлуатації ергономічної системи 

«людина – архітектурний об’єкт – середовище», реалізація якого сприяє 

підвищенню ефективності функціонування новозбудованих, діючих та 

модернізованих технічних комплексів [1, с.13].  

Гуманна архітектура - це архітектура, яка в першу чергу орієнтується на 

людину як на індивідуальність. Вона не є банальним захистом від 

навколишнього середовища, вона є містком, який дозволяє людині відчувати 

себе частиною цього середовища. Гуманна архітектура бачить людину з усіма її 

емоціями, мріями, страхами. Вона - це медіатор, посередник, який створює 

простір, що є продовженням людини, з усіма її недоліками та перевагами. 

Простір, відкритий до світу.  

Зазвичай у забудові спираються на декілька основних аспектів: економічну 

вигідність, технологічність, користь та красу, але екологічність чи гуманність 

даних комплексів залишається вторинним аспектом. Створення нормативно-

правової бази містобудівної діяльності і архітектури відбувалось в різні 

історичні період і триває до сьогодні. На жаль, гуманних підходів в організації 

та експлуатації є мало. Як часто архітектурні норми ігнорують комфорт, та 

сучасні потреби, вже не кажучи про емоційну складову життя. Тому зараз існує 

ситуація, коли попри постійний розвиток норм містобудування середовище 

існування людини у мегаполісі змінюється не в кращу сторону. Дослідники 

виділяють такі аспекти гуманної та екологічної архітектури: 

1. Використання відновлюваних та екологічних будівельних матеріалів. Ця 

тема стосується не лише будівництва, вона активно розвивається та пропагується 

різноманітними шляхами. У середині ХХ ст. важливим джерелом для розвитку 

ідей екологічної̈ архітектури став інтерес до народного будівництва. У країнах 

Африки та Азії це було пов’язане із складною економічною ситуацією, а також 

прагненням зберегти національну ідентичність у повоєнних архітектурних 

глобалізаційних процесах [3 ст. 6]. Прикладом змін у цій сфері є будівля «Херст» 

– перший хмарочос, який не має вертикального стального каркасу, замість якого 

використано сітку із сталевих балок, що дало можливість зекономити близько 

20% сталі.  
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2. Використання енергетичних ресурсів. Чудовим прикладом є то й самий  

хмарочос. Для нього було розроблене спеціальне скло, яке пропускає багато 

світла, проте утримує зовнішнє тепло, що дозволяє не кондиціонувати споруду. 

Сенсорні прилади слідкують за кількістю денного світла у кімнатах, виключають 

залишені без роботи комп’ютери. Цей хмарочос економить до 22% енергії̈ у 

порівнянні з аналогічними спорудами [2]. Або будівля «Сонячна піч» у Франції. 

На перший погляд вона нагадує клаптик напівзігнутої золотої фольги. У ній 

також використане спеціальне скло для утримання високих температур методом 

уловлювання сонячних променів. Це зроблено, щоб підтримувати температуру 

для виготовлення наноматеріалів.  

3. Використання в архітектурі унікальних дизайнерських рішень. Форма 

будівлі впливає на функціонування мозку. Вчені в США спостерігаючи за 

рухами зіниць зауважили чому надають перевагу в архітектурі люди.  

а) Людському оку менш цікаві поверхні без деталей. Мозок сприймає 

однорідну стіну як безпечний елемент, а велика кількість деталей змушує 

замислитися чи не ховається хтось за елементами декору, тому притягує око. 

б) Архітектура керує поведінкою. Понад 300 людей надали перевагу 

зустрічам біля муралу, аніж біля звичайної цегляної кладки. [6]   

4. Збільшення озеленення. Показовим прикладом у цьому питанні виступає 

споруда «Едем», збудована у 2001р. у Сент-Остені (Корнуолл). Н.Грімшоу 

задумав її для демонстрації глобального біологічного різноманіття та залежності 

людини від рослинного світу. Моделі екосистем розміщені у пов’язаних між 

собою капсулах з контрольованим мікрокліматом. Легкі прозорі оболонки 

капсул створені на основі просторового каркасу типу геодезичних куполів. 

Середовище всередині капсул знаходиться під автоматичним контролем системи 

сенсорів (авторегулювання органічного процесу фотосинтезу) [4, с. 25]. 

5. Зв’язок з національною культурою. Цікавий приклад маємо у китайських 

архітекторів, що спорудили Виставковий центр Усі-Ванда. Він побудований у 

вигляді глиняного чайника. Саме культура чаювання є одним з символів 

Піднебесної  з XV століття.  

Отже, гуманізація архітектурного середовища міст – середовища існування 

людини, вирішення екологічних, архітектурно-планувальних, естетичних та 

психофізіологічних проблем є одним з найважливіших завдань сучасного етапу 

розвитку людства. Результати екологічних досліджень свідчать, що 

відновлювальні властивості навколишнього середовища досягли в містах своєї 

межі. Подальший розвиток на шляху індустріалізацій міст без істотних змін 

технологій, економіки загалом, без врахування екологічного та гуманного 

підходу до усіх видів діяльності стає неможливим [5, с. 243]. Поки що, кількість 

реалізацій гуманної архітектури не вимірюється планетарним масштабом, проте 

вона допомагає формувати масову свідомість і стимулює розвиток мислення та 

розуміння проблеми.  
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ПЕТРА ЛОДІЯ 

 

здобувачка вищої освіти Ласкевич Руслана Леонідівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доц. Коберська Т. А.,  

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Особливість нашого дослідження полягає у розкритті філософсько-

правових поглядів Петра Лодія, які відіграють неабияку роль у формуванні 

гідності та свідомості громадян і розвитку таких наук, як філософія і право. 

Актуальні основи філософсько-правових поглядів філософа висвітлили у 

своїх працях такі науковці, як І.Б. Усенко, В.С. Горський, І.З. Майданюк, І.В. 

Кравчук, Т.П. Попович, В.В. Білецька, С.Л. Йосипенко, В.П. Андрущенко, 

А.І.Кормич, О.М. Мироненко, Ю.М. Ходанич та інші.  

Зауважимо, що Петро Дмитрович Лодій – це український правник, 

філософ, письменник, педагог та поет. У своїх працях він проаналізував чимало 

проблем, зокрема висвітлив свою думку щодо  поняття права як науки, його 

виникнення та мети. 

Філософсько-правові погляди П. Лодія висвітлені, насамперед, у курсі 

лекцій «Феорія общих прав…», у двох частинах книги: «Про основи державного 

права» та «Природне всезагальне право». Важливу роль для формування 

поглядів автора відігравали праці С. Пуфендорфа, Г. Гроція, Вольфа, К. А. фон 

Мартіні та ін. [3]. 

Як зазначає І. Майданюк, основою філософсько-правових поглядів Петра 

Лодія було філософське вчення про природне походження всезагального 

державного права, згідно з яким всі люди рівні. На його думку, природне право 

пропонує у своєму законодавстві ті природні закони, права і відповідні до них 

обов’язки, до виконання яких ми можемо примушувати один одного за веління 

розуму [2].  

Такі поняття, як «право», «закон» та «політика» на думку філософа мають 

https://www.npmaap.ru/docsarchiv/gumarh.html
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різноманітні дефініції. На відмінну від політики, яка визначає, що має бути 

корисним для відповідної держави, закон у своїй «компетенції» обирає і 

зазначає, що є правовим, а що не правовим. Ці терміни мають різні пояснення і 

«несуть» індивідуальні функції. 

Наступним філософсько-правовим поглядом Петра Лодія виступає 

поняття, мета і походження держави. За його твердженням, держава – нерівне 

суспільство вільних людей, об’єднаних під однією верховною владою для  

досягнення загальної безпеки і благоденства [1]. На нашу думку, під нерівним 

суспільством автор вважав те, що у кожній державі є певна влада, яка є вищою 

ланкою над суспільством, а суспільство вільних людей означає не віднесеність, 

не приналежність до цієї ж ланки влади. Філософ використовував замість 

поняття «суспільне благоденство» - «загальне благоденство». Під благоденством 

ми зазвичай розуміємо спокійне, безтурботне, мирне життя, а от насправді, як 

стверджує І.З. Майданюк – це такий стан держави, при якому вона може без 

перешкод досягти своїх цілей, а громадяни можуть робити свій стан (як 

зовнішній, так і внутрішній) досконалим, доводити свої сили (як душевні, так і 

тілесні) до ще більшої досконалості і отримувати все те, чого вимагають потреби, 

вигоди і задоволення в житті [2]. Що стосується мети держави, то П. Лодій 

вважав, що її «створює» філософський аспект і ніякий інший, оскільки для 

філософії головною метою виступають добро та безпека, яких шукають люди. 

Філософ також зазначав, що у державі повинні існувати закони, які 

виходять із мети держави. Він їх поділяв на природні та позитивні. Природні – 

це закони, які виходять саме із сутності держави, а позитивні – це закони, які 

виникають від волі певного правителя. Ці закони П. Лодій об’єднав і назвав 

Природними Всезагальними (Публічними Державними) правами, які належать 

певній державі[2].  

Ще одним головним аспектом філософсько-правових поглядів вченого був 

поділ влади на чотири гілки Величності – блюстительну, виконавчу, законодавчу 

та судову. Блюстительна влада трактується як правило Верховного правителя 

здійснювати верховний нагляд за всіма сферами життя держави та населення. 

Зокрема, він повинен мати такі точні відомості: про кількість громадян держави, 

їх фізичний, громадянський та моральний стан, їх заняття; про їх можливість 

відбувати військову повинність та заміщувати різні посади відповідно до їх стану 

та звання; про володіння громадян; про рід занять тощо. На відміну від 

блюстительної гілки, законодавча влада, як стверджує І.Б.Усенко, - це право 

визначати закони, що стосуються всіх діянь підданих, які підпорядковуються 

цивільній владі. Такі закони називаються Цивільними позитивними Законами і є 

волею Верховного правителя, доведеного до відома громадян. Що стосується 

концепції судової влади Лодія, то ця гілка відіграє величезну роль і, насамперед, 

характеризується судовим наглядом, дотримання законодавства і виконання 

зобов’язань[4].  

Отож, підсумовуючи вищенаведене, варто сказати, що філософсько-

правова спадщина П. Д. Лодія є достатньо великою, але мало дослідженою. 

Проте, ми детально розглянули основні філософсько-правові погляди автора, 

завдяки яким нинішнє суспільство і досі розуміє і використовує значення певних 
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речей та понять. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПРИРОДИ ЗЛОЧИНУ 

 

здобувачка вищої освіти Ласкевич Руслана Леонідівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доц. Коберська Т. А.,  

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

На сьогодні поняття «злочин» варто відносити до елементів вічних 

проблем суспільства. Досліджувана тема постає на стику багатьох наук та 

перебуває у сфері їхнього зацікавлення, то для її розкриття варто звернутися до 

тих джерел, які найбільш повно розкривають досліджуваний об’єкт – кожна зі 

свого боку.  

Філософські аспекти природи злочину досліджувало багато вітчизняних та 

зарубіжних учених, зокрема: О. М. Бандурка, Д. С. Азаров, В. В. Бедь, В. М. 

Вовк, М. Й. Коржанський, О. А. Лукашева, О. А. Мартиненко, П. О. Сорокін, М. 

М. Цимбалюк, В. С. Бліхар, Т. З. Гарасимів, В. А. Бачинін, Ю. Ю. Калиновський, 

М. Я. Соколов та ін. 

Проблема злочину як складової суспільно-історичного розвитку в системі 

наукового знання має різні рівні та ракурси. Це, насамперед: політико-

ідеологічний аспект, який пронизує всі ракурси і відображає цілісне ставлення 

держави та суспільства до злочину як антисуспільного явища, виробляє 

стратегію, тактику боротьби зі злочинністю загалом; філософсько-правова 

методологія, яка досліджує злочин в універсальних світоглядних вимірах 

культурно-історичного цивілізаційного процесу, тобто в широкому аспекті 

осмислення людьми накопиченої соціальної практики; правовий науково-

теоретичний рівень, який визначає основні закономірності та тенденції розвитку 

злочинності як соціального явища, соціально-кримінологічні причини 

постійного відтворення злочинності, їх соціальних носіїв; юридичний 

кримінально-прикладний рівень, який визначає сутність і склад злочину, його 

ознаки, класифікацію, відмінність від інших форм антисуспільної поведінки 

людей, що безпосередньо входить у предмет кримінального права [1].  
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Проаналізувавши вищенаведене твердження, варто стверджувати, що 

злочин має єдині корені, які беруть початок ще з римського права, а раніше, як 

було зазначено, із релігійних морально-правових доктрин. Прикладом цього 

може належати антична філософія, в якій юридично-правові проблеми, в тому 

числі й злочинності, розглядалися через пояснення цілісної картини світу. 

Юриспруденція була органічною складовою філософського світогляду. Що 

стосується злочину, то його поняття є похідним від антисуспільного, 

асоціального, девіантного, аморального та протиправного визначень. 

Насамперед, злочин – правопорушення, але не будь яке правопорушення може 

вважатися злочином. Як зазначає В. М. Кудрявцев, до правопорушень може бути 

віднесена поведінка, викликана перекрученими ціннісними орієнтаціями, а те, 

що перекручується, уявляється й аморальним. Морально можна «вбити» 

людину, принизити її гідність, образити, але тільки в деяких випадках, 

передбачених законодавцем, такі аморальні дії можуть кваліфікуватися як 

злочин, а саме тоді, коли це довело до серйозних наслідків або виразилося у 

певних діях (наприклад, доведення до самогубства, незаконне розголошення 

лікарської таємниці тощо) [3]. 

Філософія не оперує таким поняттям, як злочин, а лише може вказувати на 

шлях його «долучення» до системи інших категорій, якими оперує юридична 

наука. У цьому сенсі філософія права розкриває соціальний зміст поняття 

«злочин», вказує на методологію його визначення у системі кримінального 

права. Злочин як особлива протиправна поведінка охоплює досить вузьку сферу 

суспільних відносин, а саме ті з них, які регулюють охорону основних прав і 

свобод громадян (право на життя, власність, свободу волевиявлення). Вони 

становлять основні соціальні цінності суспільства, культурно-історичні 

надбання, а тому посягання на них створює суспільну небезпеку. Саме вона і 

становить об’єктивну сторону злочину. Як писав М. Й. Коржанський, біль чітке 

визначення кваліфікації злочину полягає у тому, щоб «дати йому кримінально-

правову оцінку і застосувати до нього ту кримінально-правову норму, яка 

найбільш повно описує його ознаки» [2]. У навчальному посібнику цього автора 

є важливою з огляду на те, що він спробував, з одного боку, поєднати теорію та 

практику, котра стосується кваліфікації злочинів, а з іншого – застосував нові 

правила щодо неї. 

Грецькі софісти (Горгій, Протагор, Антіфонт, Продік, Гіппій, Ксеніад, 

Фрасімах, Каллікл, Крітій, Лікофрон, Алкідам) були переконані, що для 

досягнення мети належними є будь-які засоби. Моральність людини перебуває, 

за Сократому, у тісному зв’язку з її розумом, а її доброчинність є наслідком знань 

про добро. На думку С.М. Іншакова, Сократ вважав, що корені злочинності треба 

шукати у поганому вихованні молоді, недоліках системи просвітництва: людина 

вчиняє дурно, тому що не знає, в чому її благо [5]. Такої ж думки дотримується і 

В.В. Лунєєв, зазначаючи, що Сократ вважав: «Виховання – справа важка, і 

поліпшення його умов – один зі священних обов’язків кожної людини, бо ж 

немає нічого більш важливого, ніж освіта самого себе і близьких» [4]. Звісно, що 

людина, яка вчиняє по добрій волі, з етичного боку вчиняє раціонально, і 
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навпаки, людина, яка вчиняє дурно, вчиняє «етично ірраціонально». Отож, варто 

сказати, що за Сократом – злочинець є «етично ірраціональним» індивідуумом.  

Отже, підсумовуючи вищенаведене, варто сказати, що злочин, із 

філософської точки зору, - це все те, що руйнує людяне в людині, завдає шкоди 

суспільству, тому, звичайно, він не може мати морального виправдання. 
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В умовах глобалізації особливої актуальності набувають питання 

забезпечення мирного співіснування країн, націй та членів окремих груп, що 

відрізняються один від одного культурою, релігією, ідеалами та цінностями, 

світоглядом тощо. Частиною проблеми безпеки людини у сучасному світі – є 

проблема безпеки морського екіпажу. На жаль, культурні непорозуміння на 

борту – це серйозна справа, особливо з потенційними мовними бар'єрами і з 

необхідністю правильно реагувати в надзвичайних ситуаціях. 

Проблемам міжнародної безпеки присвячені праці І. Блищенко, 

Ю. Голошубова, Ю. Федорова та ін. У свою чергу безпекою судноплавства 

цікавилися такі дослідники, як Л. Борисова, Д. Скороходов, Г. Криворотько, 

Т. Зайцева, І. Бортнікова, Г. Могилевська, Н. Жиртуєва тощо. 

Деякі дослідники вивчають проблему безпеки у тісному зв’язку з поняттям 

небезпеки. У свою чергу небезпека визначається ступенем ризику (природного 

або соціального, прогнозованого або не прогнозованого). Власне мінімізація 

ризиків і є головною метою забезпечення безпеки судноплавства.  

Ризики суднового екіпажу зумовлені цілою низкою як внутрішніх так і 

зовнішніх факторів. Резолюція ІМО А 884 (21) – відобразила ряд факторів, що 

прямо чи опосередковано впливають на поведінку людини та її можливості під 

час виконання певних завдань: фактори пов’язані з окремими людьми; 
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організація на судні; умови праці та побуту; фактори пов’язані з судном; 

управління на березі; 

 зовнішній вплив і навколишнє середовище [1, c.213]. 

В багатонаціональних екіпажах значно підвищуються ризики в професійній 

діяльності на судні. Відмінності в поведінці, культурі, релігії, світобаченні – все 

це може призвести до виникнення конфліктних ситуацій, непорозумінь та 

комунікативних бар’єрів.  

Безпека сучасного мореплавства все більше залежить від комунікативного 

аспекту спільної діяльності екіпажів суден. Зрозуміло, що у колективі з фахівців 

різних національностей з безліччю варіантів англійської мови неминуче 

виникають комунікативні бар’єри – психологічні, соціальні, культурні, мовні та 

інші. До того ж особливі умови праці на борту, а також природні умови за бортом 

нерідко посилюють стресогенний вплив соціально-психологічних факторів 

робочого середовища [1, c.214]. 

Важливе місце в безконфліктному співіснуванні членів багатонаціональних 

екіпажів займають проблеми віросповідання. Незважаючи на те, що віра є 

особистою справою кожного моряка, на цьому підґрунті, в умовах обмеженого 

середовища судна, можуть виникати конфліктні ситуації. За умови назрівання 

такої ситуації необхідно вказати всім учасникам конфлікту, що кожна релігія має 

елементи толерантності та поваги до інших [3, c.589].   

Конфліктні ситуації в багатонаціональних екіпажах є міжнародною 

проблемою, що обговорюється багатьма морськими організаціями, зокрема, ITF 

(Міжнародною федерацією транспортників). Фахівці морської галузі вважають, 

що більшість конфліктів на судні – це багатонаціональна проблема. Адже, на 

судні під прапором Панами можуть працювати українці, поляки, філіппінці. У 

свою чергу, офіс судновласника може знаходитися на Кіпрі, менеджер – у 

Голландії, а судно стояти в Іспанії [2, c.52].    

 З огляду на вище сказане, проблеми, пов’язані з національними 

відмінностями, в однаковій мірі торкаються як старших офіцерів, так і рядових 

моряків. Саме тому досить важливо для всіх членів екіпажу, від капітана до 

кадета, підтримувати і використовувати культуру живого спілкування на борту 

судна. Кожному слід пам’ятати, що інколи злагодженість колективу може стати 

для них питанням життя та смерті і відобразитися на їх родинах. У свою чергу, 

толерантність та емпатія відіграють значну роль, адже саме вони допомагають 

морському спеціалісту встановити дружній контакт з представниками інших 

культур. 

З метою забезпечення безпечності судна в умовах формування 

багатонаціональних екіпажів кожному члену екіпажу необхідно виховувати у 

собі не просто терпимість, але почуття толерантності та поваги до іншої 

культури, релігії, національності. 

Саме тому три морські організації – Marlins, V.Group’s training business та 

Human Rights at Sea – об’єдналися та створили навчальний онлайн-курс  «The 

Diversity and Inclusion at Sea» («Різноманітність та інтеграція в морі»). Мета 

курсу – підвищення рівня обізнаності про інші культури і створення довірливої 

атмосфери всередині багатонаціонального колективу. Це єдиний онлайн-курс, 
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який працює саме з проблемою різноманіття всередині морського колективу. Він 

також йде як додаток до керівництва Міжнародної палати судноплавства і 

Міжнародної федерації транспортників (МФТ / ITF) щодо усунення будь-яких 

видів насильства і жорстокого поводження на борту судна. 

У свою чергу Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і 

річкового транспорту (м. Одеса) пропонує для моряків, що працюють у 

багатонаціональних екіпажах курс «Особливості спілкування з представниками 

різних народів у професійній діяльності українських моряків». Так, наприклад, 

одна із тем курсу «Особливості міжособистісного спілкування з філіппінцями» 

включає в себе сім розділів:  

 географічні аспекти та історичні особливості розвитку Філіппін, сучасна 

соціальна та політична ситуація в країні;   

 особливості побутової культури і її прояви в рейсі (в умовах обмеженого 

простору судна та тривалого плавання)» 

 специфіка вербального спілкування (вітання, оклики, теми для розмов, 

вирази, що найчастіше використовуються і т.д.);  

 невербальне спілкування (міжособистісна відстань, характерні жести, 

пози та їх значення, заборонені жести і т.д.); 

 релігійна культура філіппінців, проведення культових заходів і т.д.; 

 музична культура та інші культурні цінності філіппінського народу; 

 бізнес-етикет філіппінців (стиль ведення ділових переговорів, національні 

особливості ділової поведінки, бізнес-подарунки та ін. 

Аналогічна тематика пропонується щодо інших народностей: китайців, 

індусів, індонезійців, малайців, пакистанців, а також Європейських країн. 

Отже,  можна підвести підсумок, що вміння знаходити контакт, розуміння 

культури та звичок інших національностей, вміння поставити себе на місце 

іншого у складній ситуації, ось що є основним у відносинах всередині будь-якого 

суднового екіпажу. Крім того, важливе значення на судні має психологічна 

сумісність членів екіпажу, підтримка нормальних особистих і ділових відносин, 

формування почуття єдиної команди. З огляду на вище сказане, все більш 

актуальною стає наявність у моряків необхідних навичок адекватного 

міжнаціонального спілкування, знання особливостей культури і побуту, 

особливостей менталітету моряків іншої національності для досягнення 

узгодженості та взаєморозуміння в їх повсякденній життєдіяльності на борту 

судна. 
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Сучасна людина отримує за годину той самий об'єм інформації, який ще 

століття тому отримувала за роки або ж узагалі за все життя. Вказаний факт іноді 

негативно впливає на світогляд людини та сприйняття нею соціуму, 

викривлюючи останні. Разом із тим, він може й сприяти розвитку окремих 

людей, які «опанували» надмірний потік інформації та навчилися дозувати його 

в потрібній кількості в цілях саморозвитку. 

Питання, які ми ставимо перед собою в цій невеликій розвідці, стосуються 

наступного: по-перше, в який спосіб надмірне й неконтрольоване споживання 

інформації впливає на індивіда; по-друге, наскільки таке споживання шкідливе; 

по-третє, яким чином скерувати такий потік інформації в правильне русло. 

Проблема світогляду постає однією з найбільш фундаментальних у 

філософії. Останній формується в людини з моменту її народження й триває до 

самої смерті. Протягом життя людина набуває знання про оточуюче її 

середовище: природу, космос, соціум. Подібно до «губки», людина вбирає в себе 

інформацію з різних джерел та потоків, на основі якої формується її характер, 

світогляд, моральні установки тощо. Однак ще півстоліття тому людство не 

володіло такою великою кількістю різного роду джерел інформації, які не просто 

дають змогу почерпнути знання, але й нібито «накидують» її на людину. Для 

когось це новини по телебаченню чи в газеті, для когось думка Youtube-блогера. 

Вони, на перший погляд, незначні й проникають в людину нібито непомітно. 

Подібні думки можуть назрівати й давати різної якості «плоди». Немає значення 

при цьому, чи це новина про подію в Перу або розповідь селебріті про її новий 

пентхаус. В цілому вони надають багато фактів, деякі з яких істинні, деякі ні, а 

ще деякі навмисно створюються для заплутування людини. Генрі Бокль казав: 

«Істинне знання полягає не в знайомстві з фактами – це створює тільки педанта, 

– але в умінні користуватися фактами – це створює філософа». Це напряму 

транслюється в реальність, в якій людина неодноразово стає жертвою 

«софістики», сліпо вірячи фактам зі ЗМІ. Від прихильників теорії плоскої землі 

до людей, які вірять в те, що 5G викликає «пробоїни» в імунітеті. Такі люди часто 

бездумно потрапляють в подібні інформаційні пастки. В есе німецького 

мислителя Мартіна Гайдеггера «Відчуженість» таке явище описується 

наступними словами: «Бездумність – зловісний гість, якого зустрінеш всюди в 

сьогоднішньому світі, оскільки сьогодні пізнання всього є таке швидке і дешеве, 

що в наступну мить отримане так само поспішно й забувається» [5]. 
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Тим не менш, таке бездумне сприйняття інформації не тільки може ввести 

в оману, але й зашкодити людині в здобутті щастя. Сучасна людина зростає в 

інформаційному просторі, де прославляються «найкращі з найкращих». 

Зазвичай, це селебріті, які в своєму досить юному віці досягають неймовірних 

висот слави. Сучасний соціум нібито «засуджує» людину за те, що вона не 

досягла тих самих висот за той самий проміжок часу, незважаючи на спосіб 

досягнення слави, навіть якщо він нечесний чи аморальний. «Ми віддаємо 

належне й звинувачуємо всіх, зважаючи більш на вибір, ніж на справи» – так 

зазначав Аристотель в «Евдемовій етиці» [1, c. 75]. Це іноді доводить людину до 

стану, коли вона застрягла в нескінченному колі самокатування через відчуття 

неуспішності та заздрість. Щастя ж кожної людини здобувається нею самою, тож 

неможливо його досягти, опираючись виключно на приклади життя інших. 

Слід також відзначити, що мозок людини це ніби надзвичайних розмірів 

бібліотека. Але як і кожна бібліотека, вона має свої ліміти, тож варто слідкувати 

за тим, чим її наповнювати. Раніше він заповнювався здебільшого 

цілеспрямовано під час навчання, осмислення філософських або наукових праць, 

ведення дискусій тощо, на відміну від сьогодення, де інформація в надмірних 

розмірах сама заповнює полиці людського мозку як бібліотеки. «Людський 

мозок це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і 

робить: тягне туди потрібне й непотрібне. І, нарешті, настає момент, коли 

найнеобхіднішу річ туди вже не запихнеш. Або вона захована так далеко, що її 

не дістанеш. Я ж роблю все по-іншому. У моєму горищі тільки необхідні мені 

інструменти. Їх багато, але вони в ідеальному порядку й завжди під рукою. А 

зайвого мотлоху мені не потрібно» – казав знаменитий Шерлок Холмс [4, c. 249].  

Таким чином, постає питання про те, яким чином запобігти просоченню 

«мотлоху» в людський мозок. Потрібно розуміти при цьому, що мас-медіа це 

інструмент, а тому ми самі вирішуємо, як ним користуватися. Насправді це не 

тільки небезпека інформаційного «мотлоху», але й, водночас, надзвичайна 

можливість розширити свої знання щодо Всесвіту, розвинути своє 

світосприйняття. Однак варто на будь-яку інформацію накладати «фільтри». До 

прикладу, три «сита» Сократа: сито правди, сито доброти та сито користі [2, c. 

33]. Якщо інформація не є ані правдивою, ані доброю, ані корисною, краще від 

неї позбутися. Проте, якщо вона проходить ці перевірки, варто увібрати в себе 

стільки корисної інформації, скільки це можливо. Більше того, якомога більше 

різної інформації, бо насправді освічена людина різностороння. Як казав Френсіс 

Бекон, «в історії черпаємо ми мудрість; в поезії – дотепність; в математиці – 

проникливість; в природничих науках – глибину; в моральній філософії – 

серйозність; в логіці й риториці – вміння сперечатися» [3]. Завдяки Інтернет-

мережі сучасна людина може набути знання минулих віків за хвилини, тому, як 

кажуть «моя мудрість – це водночас і благословення, і прокляття». Щоб людина 

не перенасичувалась інформацією, їй потрібно іноді проводити час на самоті, 

щоб укласти в голові отримані за певний період знання. Не стане на заваді й 

невеликий відпочинок на природі, подалі від сучасного міста. Самітність це 

можливість пізнати себе, іноді такий вихід з реальності може бути надзвичайно 

корисним для ментального розвитку індивіда.  
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Тож можна дійти висновку, що, хоч ми й живемо в світі, який надає нам 

неймовірну кількість інформації, людина має прагнути її дозувати в потрібній 

кількості, перевіряти на правдивість та корисність, і лише після цього ретельно 

вивчати, роблячи регулярні інтервали між здобуттям нових знань, щоб мати 

змогу насправді їх засвоїти та запобігти потраплянню до пасток дезінформації та 

софістичної полеміки, які можуть перешкодити в здобутті щастя. Справжнє 

щастя полягає в отриманні максимальної свободи, а залежність від чужої думки 

також частково позбавляє такої свободи. Людині може піти на користь навіть 

певна ізоляція від соціуму, якщо вона пов’язана з саморозвитком і пізнанням 

себе, що підносить особистість на нові рівні світосприйняття. 
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УДК 101.11.24 

 

ВНУТРІШНЯ ЛЮДИНА В ДУХОВНИХ  КООРДИНАТАХ ІСИХАЗМУ 

 

здобувачка вищої освіти Миколів Олександра Іванівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Українець С.Я.,  

Рівненський інститут Київського університету права  

ім.  В.М. Корецького НАН України,  

 м. Рівне 

 

Сучасна філософія все більшою мірою занурена у площину людської 

буттєвості, яка не перестає бути тим феноменом, який вимагає розлогої 

рефлексії.  Антропологічна домінанта нині перенесена у внутрішній світ людини 

і визначається як кордоцентризм або філософія серця. Найбільш                                 

ретельно, на наш погляд, освоював сердечні глибини  ісихазм ‒ містично-

релігійна течія духовного православного аскетизму, а також «практика 

духовного творення» та практика «умної молитви»,  яка виникає  в кінці ІІІ − на 

поч. ІV століття у Єгипті,  Палестині і Малій Азії. Стадіями цієї практики є 

покаяння ‒ боротьба з пристрастями ‒ ісихія – «зведення розуму до серця» ‒ 

безпристрасність ‒ чиста молитва ‒ споглядання Фаворського Світла ‒ 

преображення і обоження (концепція обоження (теозису) в православ'ї ‒ це 

єднання людини з Богом через божественну благодать).  

Дослідженню ісихазму присвячені праці С. Хоружого, О. Пліхтяк, Л. 

Теліженко, Б. Кадомцева,  С. Курдюмова,  І. Пригожина,  Я. Любивого, Ю. 

Завгороднього, Л. Конотоп, а також О.Лосєва, П.Флоренського, В.Лосського, І. 

Мейєндорфа, Г. Острогорського,  Ф. Успенського та інших, які   намагаються 

осягнути практично невичерпний духовний потенціал цього вчення. 

 За переказами, засновником ісихазму був Арсеній Великий, що покинув 

імператорський палац і став відлюдником, після того, як почув голос: «Арсеній, 

біжи, мовчи, мовчи». Його історія стала прикладом для чернецтва патристичної 

епохи, духовність якої була зосереджена на збереженнінні серця і думок. Ісихазм 

вимагає апатеї ‒ звільнення від пристрастей, безтурботності, безжурності 

(відносно земних речей); ісихазм вимагає амерімнії (відкласти піклування про 

все) : "Малий волос турбує око, мале піклування губить безмовність" [Там же. С. 

378]. Традиційно ісихазм пов’язаний з появою чернецтва і репрезентований 

«синайською школою», вченням преподобного Симеона Нового Богослова, 

афонським ісихазмом  тощо, у якому актуалізовано  постулат: хто не бачив Бога, 

не може мати ні любові, ні надії, ні віри.  

Як переконує С. Хоружий, «древня традиція здатна бути живою і дієвою в 

цьому світі, відкриваючи сучасному мисленню нове розуміння людини, що було 

здобуте  православ’ям у містичному досвіді священної німотності». [Хоружий 

С.С. Исихазм и история. Он же. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 

1994, с.446]. На думку С. Хоружого, ісихазм не є езотеричною практикою: «У 

свідомості самої традиції ісихастський подвиг ніколи не мислився як закритий 

езотеричний культ, доля гуртка обраних і рід деякої духовної екзотики і 
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ексцентрики. Він був нічим іншим, як здійсненням буттєвого покликання 

людини» [2. С. 553]. Прикметно, що дослідник звертається до особистісно-

екзистенційного виміру ісихастської  доктрини. Метод ісихазму ‒ це грунтована 

на безперервній молитві духовна практика.. Проте ісихазм це не тільки спокій і 

мовчання  і тим паче не тільки система богословських понять, з допомогою якої 

стверджується можливість єднання з Богом. Це глибоке одкровення, у якому 

«все пронизане тайною, наблизитися до якої дозволено, але осягнути сповна не 

дано» [Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 

1996,с.385] На думку дослідника ісихазму архімандрита Кипріана, людина 

відповідальна перед Богом за розкриття одвічного замислу щодо неї і вона має 

іти вказаним їй шляхом, що провадить до обоження ‒ «в горняя... в горняя... до 

Світла» [Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996,с 

428].   

У містичному процесі духовного життя головну роль відведено 

божественному осяянню, яким освячується не тільки розум, але й уся людина у 

психофізичній єдності душі і тіла, що досягає безпристрасності. Однак, на думку 

Григорія Палами,  безпристрасність жодною мірою не є простим умертвінням 

тілесних бажань, а його новою, кращою енергією. І уже в земному житті тіло 

може стати учасником благодатного духовного життя, центром якого Г. Палама 

вважає серце, яке постає осердям внутрішнього морального життя людини. Воно 

приймає рішення, у ньому міститься совість, у ньому народжується любов.  

У стосунках душі і тіла людини Палама бачить віддзеркалення 

взаємовідносин Бога і світу. Душа утримує і перевершує тіло, вона животворить 

його. А тому уже в тілі людина може вдивлятися у свій внутрішній світ і навіть 

споглядати Бога. Надзвичайно важливо підкреслити, на яку висоту підносить 

Палама людину, називаючи її вищою за ангелів і такою, що наділена духовними 

багатствами. 

Таким чином вибудовується вчення про богоподібність людини, яка  може 

відшукати у своєму внутрішньому єстві, у власному серці незатьмарений гріхом 

образ Творця, шлях до пізнання якого відкриває нам ісихазм, вселяючи надію, 

що ми не самотні, не покинуті у світі стражань і суєти, а наділені здатністю 

преображення, обожнення та Богоспілкування. 
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УДК 502.315 

ПАНДЕМІЯ РАЗ НА 100 РОКІВ, ВИПАДКОВІСТЬ ЧИ 

ЗАКОНОМІРНІСТЬ? 

курсантка Мироненко Анастасія Анатоліївна, 

наук. керівник: канд. істор. наук, доцент Харламов М.І., 

Національний університет цивільного захисту України 

м.Харків  

 

«Випадковостей не існує  – все на цьому світі або випробування, або 

покарання, або нагорода, або передвістя» 

Вольтер (Франсуа-Марі Аруе) 

21 століття. Новий етап в історії людства. Що він підготував для нас? Так, 

звичайно нові наукові та технічні відкриття, формування нового 

постіндустріального суспільства, у якому розум керує основними процесами та 

формує нову політичну еліту. На основі цього, формується нове покоління 

людей, зі своїми думками та поглядам. І все частіше, я помічаю, що молоді люди, 

не цікавляться набутими вже знаннями, вони приймають своє життя, як щось 

звичайне та обов’язкове, ніби вони вирішують, що буде далі. Можливо так і є 

насправді, але сьогодні я хочу поміркувати на тему випадковостей та 

закономірностей в нашому житті. Яскравим прикладом цього-є пандемія 

COVID-19. Давайте з’ясуємо, пандемії та хвороби людства, це випадковість, чи 

закономірність для нашого суспільства? 

Для правильного та успішного пізнання світу важливо принципове 

вирішення питань про характер світу-який він, підпорядкований об’єктивним 

закономірностям або являє собою якийсь хаос, нагромадження одних тільки 

випадковостей? Виникнення нового було б неможливо, якби не було зв’язку 

явищ, взаємної обумовленості. У природі, суспільстві, мисленні можна знайти 

багато прикладів циклічних зв’язків: зерно-миші-кішки, клімат-темперамент 

людей-форми психічної активності, економічні відносини-політика, політика-

наука-мистецтво.  

Зв’язки нерівнозачні. Є прямі звязки і непрямі, зовнішні і внутрішні, 

генетичні, зміни стану предметів. Науку цікавлять суттєві і внутрішні зв’язки. 

Від рудого кольору волосся Наполеона не залежала доля кампанії 1812 року. 

 

Ідея закономірного характеру світу була висловлена ще в давньогрецькій 

філософії, як результат простого спостереження реальних процесів без 

відповідного наукового обґрунтування. Так, у Геракліта зустрічаємо вислів: 

«Цей космос, один і той же для всього існуючого, не створив ніякий бог і ніяка 

людна, але завжди він був, є і буде вічно живим вогнем, заходами загоряється і 

заходами гаснув». Тут присутні ідеї порядку, повторюваності, стійкості, 

рівномірності-риси, за допомогою яких і описують явище закону та 

закономірності. 
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Все, здавалося б людство пройшло найстрашніші часи, голод, війни, 

епідемії. 21 сторіччя, ми забезпечені всім, від зубної щітки до мережі Інтернет. 

Ми вже не такі беззахисні перед викликом долі, закономірності давно 

дослідженні, а випадковості не припустимі. Нове сторіччя, принесло свободу у 

всьому, у поглядах, у думках людей, ми королі власного життя, у кожного тепер 

своя філософія та сенс буття. І шановний випадок, знову нагадав нам про себе, 

коли читали новини про перші випадки захворювання на COVID-19. Кожен тоді 

подумав: «…медицина розвинута настільки, що ми зможемо зупинити цю 

хворобу, мені не варто хвилюватися…», але пройшов час, і ви прочитали, що вже 

в вашій країні або місті виявленні випадки зараження. Світ знову сколихнула 

пандемія.  

На мій погляд, це вже точно не випадковість, а чітка закономірність, яка 

проявляється тоді, коли ми робимо щось не так, коли ми забуваємо прості 

людські істини  та ставимо свої інтереси вище за інтереси інших людей. Нова 

пандемія, це виклик для нас, що потрібно переосмислити своє життя, зрозуміти, 

що не речі роблять з нас людину, що вони не замінять нам справжнього, живого 

спілкування та взаєморозуміння. 

Отже, людство упродовж своєї історії, завжди бореться із різними 

закономірностями та випадковостями, жодна філософія світу не може дати 

відповіді на питання: чому вони виникають, та яка їх природа, але ми в першу 

чергу повинні не порушувати свої життєві принципи, і тоді нам не доведеться 

переживати такі жахливі закономірності.  
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УДК 7.05 

 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ВИМІРИ КРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

здобувачка вищої освіти Митько Людмила Андріївна,  

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Ємець Н.А.,  

Національний університет «Чернігівська Політехніка», 

м. Чернігів 

 

Мораль – це форма суспільної свідомості, що становить сукупність 

принципів, правил і норм, якими керуються люди у своєму житті й діяльності. 

Моральні норми регулюють і спрямовують поведінку кожної людини. 

Основними поняттями моралі є добро і зло, справедливість і несправедливість, 

честь і безчестя. Моральні норми – це норми моралі, яких люди повинні 

дотримуватися. 

Морально-етичні цінності в онтологічному аспекті являють собою 

аксіологічну складову моралі певного соціуму, що, реалізуючись на рівні 

свідомості індивідуального суб’єкта, виконує функцію життєвого орієнтування і 

дозволяє встановити зв’язок між вчинком людини та загальноприйнятою 

системою соціальних цінностей. 

Етичні засади у стосунках між людьми є основою збереження і прогресу 

демократичного суспільства, основою всебічного розвитку людини. Морально-

етичні норми і цінності лежать в основі всіх суспільних та міжособистісних 

відносин людей, є підґрунтям створення професійних кодексів поведінки в рамках 

цих взаємин та визначають ставлення людини до свого професійного обов’язку. 

Суспільний розвиток в новітніх реаліях інформаційно-віртуального світу 

сприяв перетворенню творчої практики індивіда з аматорської на професійну. 

Таким чином з’являється креативна діяльність, особливістю котрої є не тільки 

висування ідей, а й доведення їх до конкретного практичного результату. Цей 

результат, як правило, знаходить своє втілення у різноманітних проєктах, до 

котрих залучаються фахівці різноманітних  сфер [3]. 

Перед керівником проєкту постає проблема врегулювання етичних 

відносин між працівниками, діловими партнерами. Запорукою успіху проєктної 

роботи є дотримання  морально-етичних норм у спілкуванні з колегами, 

партнерами, у відносинах з підлеглими, тобто з нормами та правилами поведінки 

[4, с. 440]. 

Тому етика є важливим компонентом професійної культури фахівця 

креативних індустрій. В основі її лежать відносини вибудовані на загальних, 

морально-етичних нормах і цінностях суспільства, але при цьому слід визначати 

професійно значущі пріоритети, цільові установки для конкретної професійної 

діяльності. 

Найважливішим елементом культури ділових відносин є ставлення до 

об’єктів праці. Нерідко через непрофесіоналізм, некомпетентність, недбалість 

або через зневагу до своєї праці виникають значні проблеми. Ми часто чуємо – 

обов’язок лікаря, вчителя, продавця, ученого, але навряд чи замислюємося над 



 91 

тим, що саме професійний обов’язок є головною умовою службових відносин. У 

чому полягає цей  обов’язок, чи можна сформулювати його єдиний принцип 

незалежно від специфіки праці? Можливо, він буде таким: «Не зашкодь», що 

однаково важливо і для робітника, і лікаря, і вчителя, і продавця, і для 

креативщика. Це означає: не зашкодь своєю справою ні природі, ні людини. З 

цього неважко відокремити ще кілька принципів: «Люби свою справу, вчися 

працювати», «Постійно підвищуй свої знання», «Поважай себе, свою справу, 

будь вимогливим до себе». 

Дослідники відзначають, що складність феномену креативності полягає, 

перш за все, в тому, що механізм його формування і розвитку надзвичайно 

складний, і його не можна пояснити за допомогою звичних раціональних форм. 

Наприклад не існує типового зразка правильної поведінки, позитивної творчої 

поведінки, умов її наслідування або однозначного соціального схвалення. Людям 

з високим рівнем креативності властиві такі риси, як надія на успіх, прагнення 

бути разом з людьми, вміння співпереживати. У протилежному випадку 

переважає страх бути знехтуваним і потерпіти фіаско [2, c. 174 ]. 

Формування морально-етичної культури фахівця-креативщика вимагає 

засвоєння і закріплення цінностей на психологічному рівні організації особи, а 

також усвідомлення їх у контексті соціальних процесів. Проблеми моральної 

культури завжди викликали підвищений інтерес в українському суспільстві, тим 

більше в реаліях сьогодення, які роблять суспільство динамічним  і відкритим, 

зорієнтованим до загальнолюдських демократичних цінностей. Від рівня 

моральної культури значною мірою залежить успіх чи невдачі тих чи інших 

соціальних перетворень, їх спрямованість та ефективність. 

 
1. Креативный менеджмент и способы активизации мышления менеджера. [Электронный 

ресурс]: https://works.doklad.ru/view/2dS2AYzXRFE.html 
2. Свидорук  І.І. Креативний менеджмент: навч. посібн. / І.І. Свидорук. Вид-во ЦУЛ, 2012.  

224 с. 

3. Вікіпедія – Вільна енциклопедія. [Електронний ресурс]: https://www.wikipedia.org.ua 
4. Barron F. Creativity, intelligence and personality / F. Barron, D. Harrington // Ann. Rev. of 

Psychol.  1981. Vol.32. Pp. 439-447  
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УДК 130.2 

ОБРАЗ ЛЮДИНИ У МИСТЕЦЬКІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ  
ІЄРОНІМА БОСХА 

 
здобувачка вищої освіти Нікіфорук Іванна Ярославівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Українець С.Я.,  

Рівненський інститут Київського університету права  

ім.  В.М. Корецького НАН України,  

 м. Рівне 

 

Актуальність проблеми. Ієронім Босх ‒ один із найвидатніших майстрів 

Північного Відродження. Він репрезентує епоху великих митців  Ренесансу ‒ 

Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля. Однак зміст його творчості дисонує 

із високими гуманістичними настановами епохи. Його полотна вважають 

дзеркалом, у яке має вглядатися людина, щоб зрозуміти себе.  

Сучасники вважали Босха єресіархом, причетним до алхімії, магії та 

використання галюциногенів, що викликають пекельні видовища. Через кілька 

століть  художники-сюрреалісти присвоїли йому  титул «Почесний професор 

жахів» і вбачали в його особі попередника сюрреалізму, що випередив 

Сальвадора Далі, який звернувся до сфери підсвідомого, черпаючи там свої 

образи. Дехто вважав Босха психопатом, що був одержимим  сексуальними 

фантазіямиі страждав від едипового комплексу. Босхівських монстрів ми 

впізнаємо в сюжетах голлівудських фільмів та анімаційних скетчів. «Своїм» 

визнали Босхапостмодерністи, творчість яких апелює до позасвідомих мовних 

структур і побудована на принципах плюралізму, децентрації, еклектизму,  

знаменуючи розмивання меж між різними системами культурних кодів. Нині 

мистецтво Босха ‒ це та сама загадка, яку несе крізь віки знаменита  Мона Ліза, 

і яку ще довго намагатиметься розгадати людство. 

Аналіз стану розробленості окресленої проблеми свідчить про її важливість для 

сучасного філософсько-культурологічного дискурсу, який апелює до  

мистецького досвіду Ієроніма Босха. Рефлексивну площину дослідження 

складають праці О. Блінової, Н. Василенко, П. Волкової,  М. Гордєєвої, А. 

Даніліна, Н. Іоніної,  О.Морозова. О. Поліщук  С. Стояна  та інших. На особливу 

увагу заслуговують роботи зарубіжних дослідників творчості митця: N. Buettner, 

J. Dequeker, G. Fabry, L. Vanopdenbosch , J. Lienhard C. Nesselstrauss.                                                                                                    

Метою дослідження є розкрити образ людини у мистецькій ретроспективі 

Ієроніма Босха.  Творчість Босха – етичний трактат про гріховність людини і 

світу.  Заглибленість у проблеми земного існування людини свідчать про і про 

причетність Босха до великого процесу народження культури Нового часу. Босх 

створив особливий світ образів  де панує зло і страждання. Цей світ населений 

грішниками, жахливими монстрами, демонами, постає перед нами як "Царство 

Антихриста", "Новий Вавилон", що заслуговує на руйнування і загибель. 

Напередодні епохи Відродження розпад системи уявлень про світобудову, що 

сформувалась протягом тисячі років Середньовіччя, народження у муках нового 

світосприйняття викликало  жах в душах людей. Ніхто з художників не висловив 



 93 

цих настроїв часу настільки переконливо і яскраво як Босх. До раннього періоду 

творчості Босха відносяться також деякі повчальні картини, як, наприклад, "Сім 

смертних гріхів", іноді ж повчання містить насмішку, викриває людську дурість 

і особливо легковір'я. Такою є картина "Фокусник" – сповнена гумору, де смішні 

самі обличчя персонажів і, звичайно, поведінка головних дійових осіб: 

підступного шарлатана, простака, який повірив, що він виплюнув жабу, і злодія, 

з байдужим виглядом тягнучого у нього сумку. Людській наївності присвячена і 

"Операція дурості", де зображена процедура вилучення з мозку каменю 

божевілля  – типове шарлатанство цілителів того часу. Зображено кілька 

символів, на зразок воронки мудрості, в насмішку одягненої на голову хірурга, 

глечика у нього на поясі, та сумки пацієнта, що пробита кинджалом.              

Пізніше написаний "Корабель дурнів", де чернець і дві черниці безсоромно 

розважаються з селянами у човні, має блазня в якості рульового: можливо, це 

пародія на корабель Церкви, провідник душі до вічного порятунку, а може, 

звинувачення в хтивості і нестриманості на адресу духовенства. До того ж 

періоду сходять також фрагмент з  "Алегорія ненажерливість і похоті", - а ці 

гріхи Босх, мабуть, вважав притаманними насамперед ченцям, - і "Смерть 

скнари", сюжет, можливо, навіяний добре відомим в Нідерландах повчальним 

текстом "Мистецтво вмирати", де описана боротьба чортів та ангелів за душу 

вмираючого. З властивим йому песимізмом стосовно слабкості людської натури, 

Босх ледве залишає надію на перемогу добра над злом. 

Як вважає В. Федьу праці «Світоглядний імператив мистецтва Ієроніма 

Босха в контексті символічного виробництва та художніх практик сучасності», 

«Босха обходить бажання проникнути у внутрішній світ людини, йому варто 

знати таїну гріха, розпусти та духовної зіпсованості. Такий творчий метод на 

світоглядному рівні (але не на картинах) відтіняє світлу сторону буття і можливо, 

саме в тих культурноісторичних обставинах розвитку він був найбільш 

ефективним засобом виховного характеру, що дозволяв впливали на неосвічену 

юрбу, жахаючи її сценами пекла» [1].  

Однією з найвідоміших робіт художника є триптих "Сад земних 

насолод".Саме цю роботу Босха, особливо фрагменти центральної картини, 

зазвичай приводять в якості ілюстрацій, саме тут унікальне творче уяву 

художника проявляє себе повною мірою. Неминуще чарівність триптиха полягає 

в тому, як художник виражає головну ідею через безліч деталей. На лівій стулці 

триптиха зображений Бог, який представляє Єву приголомшено Адаму в 

безтурботному і мирному Раю. У центральній частині ряд сцен, по-різному, що 

трактувалися, зображує справжній сад насолод, де з райським спокоєм 

рухаються загадкові фігури. У правій стулці відображені самі страшні і тривожні 

образи всього твори Босха: складні машини для тортур і чудовиська, породжені 

його уявою. 

"Сад земних насолод  – це зображення Раю, де скасовано природний 

порядок речей і повновладно панує хаос і хтивість, відводячи людей від шляху 

порятунку. Цей триптих нідерландського майстра є самим ліричним і загадковим 

його твором: у створеній ним символічної панорамі християнські алегорії 

змішуються з алхімічними та езотеричними символами, що породило 
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найекстравагантніші гіпотези щодо релігійної ортодоксальності художника. 

Творчість Босха оповита таємницею  магічного сенсу. Райські бачення і 

картини пекла, населеного то безпорадними, а то жахливо-потворними істотами, 

огидні перетворення, таємничі символи  – все це характерно для більшості творів 

Босха і робить його творчість унікальним і хвилюючим явищем в історії 

мистецтва.  

Мабуть, жодному художнику, аж до появи сюрреалістів в XX столітті, не 

вдавалося з такою легкістю і відвагою зобразити образи з підсвідомості, якими 

були одержимі не тільки люди Середньовіччя - вони знаходять відгук і у 

сучасного глядача.  

 
1. Федь В. Світоглядний імператив мистецтва Ієроніма Босха в контексті символічного 

виробництва та художніх практик сучасності. Вісник Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. Філософські науки. Вип. 1 (85)2019.С. 66-75. с.70 
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ФЕНОМЕН ЕСТЕТИЗАЦІЇ ЗЛА У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ 

 МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 

здобувачка вищої освіти Окач Софія Олександрівна,   

наук. керівник: д. філос. наук, проф. Залужна А.Є., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Сучасне існування людини у світі культури в умовах  втрати стійких  

духовно-моральних орієнтирів та вищих ціннісно-смислових ідеалів постає  

досить проблематичним, невизначеним та непередбачуваними.  Економізація й 

прагматизація соціокультурного буття призводить до утвердження суспільства 

споживання, або масового суспільства. Для нього характерним є, в першу чергу, 

панування масової культури, тобто, по суті, витіснення традиційної культури на 

периферію життя і переважання технологічних, матеріальних досягнень 

цивілізації.  

Масова культура є специфічно організованою індустрією культурного 

виробництво, твори якої циркулюють каналами масової комунікації та 

призначені для споживання мільйонами людей. Вона стає невід’ємною частиною 

сучасної культури як доволі поверхнева, однорідна, видовищна, а тому 

споживається масами як продукція, яку легко сприйняти без докладання 

особливих зусиль. Адже глибокі екзистенційні переживання такі як смерть, 

страх, любов зводяться до простих речей, які приносять розвагу. Відстежується 

низка негативних тенденцій масової культури, які, на відміну від елітарної 

культури (зорієнтованої на високі смаки, інтелект, індивідуальність) 

характеризуються маніпуляцією свідомістю людини (стандартизація інтересів і 

потреб на основі міфології щастя як успіху, багатства, комфорту, згладжування 

деструктивних тенденцій, зведення людини до «машини бажань і спокус, 

естетизацією  зла тощо). 

З новою силою актуалізується проблема людини, оскільки в масовій 

культурі й суспільстві споживання вона (людина) неповна, часткова, 

нездійснена. Людина не виконує свого головного завдання – йти шляхом 

самоперетворення, самореалізації, продуктивної діяльності. Вона не олюднює, 

не одухотворює світу навколо себе, а є застиглою, нерухома, і її навряд чи можна 

називати особистістю. Такій масовій людині важко відповідати на нові виклики 

соціуму, яких сьогодні стає все більше й більше.  

Можна сказати: «Ну то й що? Так живе увесь світ. І чи можна це вважати 

небезпекою?» Проте відсутність культурної, особистісної стабільності породжує 

спустошену душу. Так утворюються умови для наповнення цих душ або, 

точніше, людей, негативною інформацією, якої, попри численні гуманістичні 

декларації, не зменшується. Урбанізація, постмодернізація, супутні їм 

технологічна, інформаційна та інші революції значною мірою обумовили підрив 

стійкого світу традиційних зв'язків, релігійних і політичних принципів, 
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загальновизнаних духовних цінностей, змішання й стирання кордонів між 

соціальними групами. Усе більше проявляється тенденція до розмивання 

поліфонії, самобутності культур, багатства їхніх проявів, до ствердження єдиних 

стереотипів, шаблонів, стандартів, однорідності. Це реальний факт сучасного 

життя, який має планетарний характер. Для нашого суспільства він небезпечний 

тим, що воно не пройшло відповідної еволюційної стадії, тому, на відміну від 

західного, не готове до його сприйняття. 

Водночас, посилення негативного начала у масовій культурі фокусує 

напрям багатьох філософсько-естетичних та художньо-практичних студій на 

побудову ідей виправданості демонічного зла, його героїзації та естетизації. Зло 

як руйнівне для людини трансформується в “найбільш привабливу силу”, 

заборонене, що розширює межі естетичного досвіду, а тому бажане й необхідне 

(О. Уайльд).  

У цьому контексті автор праці “Філософія зла” Ларс Свендсен відзначає: 

“Зараз воно є не тільки серйозною проблемою, але володіє ні багато, ні мало – 

привабливістю. Ця “привабливість” навзагал пов’язана з тим, що зло стало 

швидше об’єктом естетики, ніж моралі. Зло перетворилось у щось інше і 

внаслідок цього діє як протилежне щодо нудної повсякденності” [4, с.7]. При 

такому підпорядкуванні моральних смислів життєсвіту естетичним зло 

розглядається не в морально-етичній площині, а як феномен естетизації зла в 

сенсі редукування краси до вищої життєвої реальності, що виправдовує 

можливість отримання насолоди від споглядання краси сили, жорстокості, 

влади, зумовлюючи утвердження трансагресивних особливостей 

світосприйняття й дистанціювання категорії зла в естетичну сферу. Таке 

отримання естетичної насолоди від переступання меж дозволеного набуває 

втілення у культурфілософському понятті “трансгресія” й виражає своєрідність 

модерного мистецтва крізь призму його спроможності порушення міри” та 

“виходу за межі” (В. Личковах) [2]. 

Осмислення особливого призначення митця у світі доповнюється ідеями 

необхідності переступання морально-визнаного при самоздійсненні та реалізації 

генія (державного, філософського чи художнього), оскільки їх потенції 

оволодіння своєю епохою неминуче призводять до ототожнення геніальності та 

злочинності. Такі погляди значною мірою співзвучні неогедоністичним 

уявленням творчості О. Уайльда. Адже, на думку англійського неоромантика, 

тільки через зіткнення з забороненим розширюються межі естетичного досвіду, 

а тому зло в його колоритності та здатності посиленого збудження уяви є більш 

цікавою темою дослідження. А відтак, проблема естетизації зла набирає виразу 

демонічного естетизму, який у свій час був передбачений філософською 

рефлексією С. Кіркегора [1]. 

Принагідно пригадаємо, що при усіх спробах датським мислителем 

окреслити й проаналізувати різновиди значний інтерес у філософії здобуває саме 

його намагання розкрити феномен “демонічного естетизму”, який, на відміну від 

безпосередньої душевної чуттєвості, демонструє духовну напругу злої волі та 

усвідомленого вибору зла, що супроводжується насолодою при порушенні 

моральних принципів. 
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Зокрема, у творчості англійського критика, письменника О. Уайльда 

митець-естет уособлює в собі унікальне право нехтування моральними вимогами 

й отримання насолоди та натхнення від джерел сумнівних в моральнісному 

відношенні. У відстоюванні ідей естетичного гедонізму (неогедонізму), 

мислитель зайняв позицію, відповідно до якої “краса вища за мораль, мистецтво 

вище реальності, а насолода – найцінніше у житті”. Саме створений англійським 

неоромантиком образ лорда Генрі Воттона – денді, парадоксаліста, гарного 

оратора – постає втіленням такого неогедоністичного ставлення до світу. 

Зло нікуди не ділося із історії людства, нашого суспільства чи особистого 

життя людини, але воно змушене було трансформуватися і його осмислення 

стало набагато важчим, ніж це було у міфах чи релігійних системах. Причини 

відомі усім – особливо у ХХ столітті із світовими війнами, ґеноцидами, 

комуністичними, нацистськими експериментами та іншими злочинами, які 

підірвали віру в людину. Так, норвезький філософ Ларс Свендсен [4] виділяє 

різні форми зла: 1) демонічне або зло заради зла; 2) зло-засіб або 

інструментальне; 3) ідеалістичне; 4) зло тупості або фанатизму. За винятком 

демонічного зла, усі форми мають мотивом особисте благо (садомазохізм) або 

благо ідеального майбутнього. А четверта форма буває найчастіше 

неусвідомленою. 

Класичними прикладами естетизації зла можуть бути образи Мефістофеля, 

Доріана Грея, граф Дракула, поетичні світи Шарля Бодлера та Артюра Рембо, 

готична проза Едгара Алана По. Зі сучасних популярних образів можемо 

виділити образи Диявола з фільму «Адвокат Диявола» і серіалу «Люцифер», 

персонажі жахітливих світів Стівена Кінга, Говарда Лавкрафта, Клайва Баркера. 

Чи має бути зло? Чи має воно зв’язок з добром? Дійсно, якщо немає зла, 

тоді добро втрачає свою цінність, тоді обмежується вибір людини. Якщо немає 

злочинця, герой залишається без роботи. Але саме проблемою буття людини в 

умовах масової культури полягає в тому, що відбувається  не спроба духовно 

опанувати негативні явища і показати як загрозу для людини, скільки навпаки 

спроба їх культивування та естетизації, демонструючи людину часто грубою, 

жорстокою, вульгарною машиноподібною істотою.  

В чистому вигляді така форма зла може існувати лише в уяві людини, у 

світі художніх образів, у міфах та релігії. Для реального злочинця його злочини 

– це шлях до індивідуального, егоїстичного блага. Якщо розглядати біографії 

багатьох історичних геніальних монстрів, то в кожного із них був мотив не зла 

заради зла, а завжди щось інше. 

Чому ж існує в культурі потреба в демонічному злі, образі естетизованому 

і вжахаючому? Така потреба може існувати хоча би тому, що найстрашніші 

злочини у ХХ столітті робили звичайні люди, без особистих якостей, без 

особливого розуму, а за «наказом». Банальне зло (поняття, існуванню якого ми 

завдячуємо Ганні Арендт (Банальність зла, 2013)) – найстрашніше, бо побутове, 

«сіре», обезличене, масове і вчинити його здатні більшість із нас за певних 

обставин. 

Водночас і в книгах відстежується феномен естетизації зла. Адже з 

являться  особливий персонаж, що спершу був лише додатковим (фоновим) 
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негативним героєм. У перших двох творах Томаса Гарріса «Червоний дракон» і 

«Мовчання ягнят» консультує головних героїв щодо різних психопатичних 

убивць. Вже у книгах прослідковується певна характерна риса Ганнібала – він 

сильніший, ніж слідчі, впливовіший на читача, промальований не завжди чітко, 

але саме ця неповна промальованість дає йому магічну здатність проникати в 

наші голови. 

У тексті він постає культурним, вихованим, виструнченим і завжди 

готовим до дії. Його відкритість для розмови може бути зумовлена його розумом 

(отже потребою в діалозі), цікавістю, можливістю застосувати психоаналіз щодо 

співрозмовника, пізнати щось нове для себе або переконатися вже у відомих 

фактах людської природи. 

 Таким чином, буття людини в умовах масової культури призводить до 

утвердження масової людини («людини маси). Людина маси це такий спосіб 

буття людини, що базується на злитості людини з іншими, це намагання бути як 

всі, що призводить до соціальної безвідповідальності, втрати унікальності, 

неповторності. Вона постає звичайною,  пересічною людиною, підвладною 

маніпуляціям свідомістю, які швидше  стали нормою, а не винятком. Таким 

маніпуляцій ними актами масової культури, на нашу думку, і виступає явище 

естетизації зла, яке проявляється в реконструкції гріховного й низького шляхом 

звернення до інстинктивно-неусвідомлених засобів розширення уяви й витоків 

творчого натхнення.  

Так, в сучасній культурі особливого поширення набуває така зверненість 

до забороненого. Тут не спроба духовно опанувати ці явища і показати як загрозу 

для людини, скільки навпаки спроба їх культивування та естетизації. Саме в 

комунікативних засобах масової культури часто спостерігаємо демонстрацію 

жахливого, непристойного, посилення інтересу до несвідомих і інстинктивних 

сил людського існування. Кроваві детективи, фільми-катастрофи, фільми жахів 

про маніяків та вампірів. Ми звикаємо до зла. Воно стає звичним і домашнім. 

Відтак, нічне, тривожне, грубе, демонічне оволодіває людиною та  її 

уявленнями, зумовлюючи до втрати критеріїв розрізненості добра і зла, 

зміщення священного та буденного. 
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Проблема виховання та його вираження в моральному формуванні особистості 

надзвичайно гостро постає на сьогодні суспільстві. Адже сучасна молодь на етапі 

демократизації соціальних інститутів з її критичним світосприйняттям та 

самовираженням власної особистості різко відкидає будь-які прояви виховання 

як систему певних знань, досвіду, духовного розвитку людини тощо. Йдеться 

про виховання як елемент взаємодії між людьми, що спрямовує вплив на індивіда 

навколишніх факторів, інших індивідів та подій, а, відповідно, призводить до 

формування системи особистісних якостей.   

Моральне виховання, належне чи неналежне, незалежно від нашого бажання, так 

чи інакше торкається кожного й упливає на життя людини. Безпосередньо на 

його основі люди комунікують у суспільстві, приймають рішення, вчиняють дії 

тощо. Основним орієнтиром виховання постає особистість, яка втілює в собі 

якості та властивості, що є загальноприйнятними цінностями, характеризує її як 

неповторну індивідуальність [2, с. 5]. Отже, від морального виховання 

безпосередньо залежить поведінка й спосіб життя людини, адже формуються 

основні мотиви людської діяльності. Якщо брати до уваги такі фактори, мотиви 

та бажання (цілі) людини в цілому, то це існує без будь-яких обмежень чи 

регуляторів. Саме моральне виховання та суспільні стереотипи визначають те, 

які дії моральні, а які аморальні.  

1) Моральні норми в цілому володіють наступними ознаками: 1) 

поширюються на представників (членів) конкретного соціального суспільства; 

2) потребують, щоб суб’єкт узгоджував свої дії з стереотипами належної 

поведінки; 3) психологічний блокатор на шляху до їх порушення є сором як 

елемент страху осуду з боку соціального оточення [1, с. 284]. Мораль це сфера 

доволі жорсткої детермінації людської поведінки зовнішніми соціальними 

факторами. Психологічно це проявляється як усвідомлення й відчуття 

залежності індивіда від обставин, що не залежать від нього. Таким чином, мораль 

постає вагомим елементом на етапі формування індивіда. (думаю, це варто десь 

на початок перенести) 

2) Разом із тим, мають місце й соціальні вимоги, критерії належної 

поведінки, що виражаються як саморегулятори. І. Кант це виділяє в 

категоричний імператив – моральний закон, притаманний кожній людини на 

рівні саморегуляції поведінки: 1) «…дій тільки відповідно до тої максими, 

керуючись якою ти у той же час можеш побажати, щоб вона стала загальним 

законом»; 2) «…дій так, щоб ти завжди ставився до людства й у своїй особі, і в 
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особі всякого іншого так само як до мети, й ніколи не ставився б до нього тільки 

як до засобу» [3, с. 91]. Таким чином, людина повинна розуміти та надавати 

оцінку власним діям, скеровувати їх відповідно до вимог морального закону, 

розуміючи, що існує «відповідальність» за його порушення, а також, 

комунікуючи з іншими, визначати цінність іншого.  

3) Низка авторів відзначають, що «особливу роль у виникненні нового 

типу орієнтації відіграють інтереси, які виражають об’єктивну залежність 

життєдіяльності людей від соціальних умов життя. Різне місце соціальних 

суб’єктів (осіб, груп, класів) у системі суспільного виробництва, суспільних 

відносин обумовлює різну спрямованість та роль їх інтересів у житті 

суспільства» [5, с. 426-427]. Зі вказаного стає зрозумілим, що те, в яких умовах 

виховується індивід, за умови, що не буде факторів, які вплинуть на зміну його 

світоглядних позицій, установки суспільства, передані йому в спосіб активного 

(цілеспрямоване навчання) та пасивного (навколишні події та фактори, що 

впливають на особу повсякденному житті) виховання, будуть ним 

репродукуватись протягом всього життя, що відображатиметься в інтересах, які, 

в свою чергу, формуватимуть цілі та мету подальшої діяльності. Усвідомлення 

людьми свого ставлення до природи й соціальних умов життя крізь призму 

інтересів знаходить своє вираження в цілях, що стають ідеальними 

спонукальними імпульсами активної діяльності людини [5, с. 427]. 

4) Індивідуальні якості людей не можна розглядати як відокремлені 

елементи, адже вони сформовані в цілому під впливом соціального середовища, 

тобто тими факторами, з якими людина безпосередньо взаємодіяла. Соціальне 

середовище це сукупність об’єктивних соціальних факторів, які визначають дії 

особи та не регулюються й не управляються виховними установами. Вплив 

соціального середовища на особу частіше здійснюється через різні 

опосередковані ланки, що утворюють так зване мікросередовище [4, с. 545]. 

5) Виникає питання про те, що відіграє ключову роль в формуванні 

особистості та її соціальної активності – вищі надприродні, природні сили або ж 

соціальне середовище. Часто найбільший вплив відводиться саме моральному 

вихованню як способу донесення вічних ідей людської моралі, що здійснюється 

в формі духовного спілкування [4, с. 530]. Крім цього, варто відзначити, що 

відкидання й порушення суспільної моралі спричинює негативний осуд з боку 

суспільства. 

6) Не можна не згадати «закон волі», пояснений І. Кантом, який відкидає 

«значення зовнішнього для суб’єкта об’єктивного світу як підставу для істини, 

а, отже, згоду розуму з зовнішнім світом як критерій моральності» [3, с. 89]. У 

праці «Критика практичного розуму» німецький філософ доводить 

трансцендентальну ідею, що базується на «волі людини», можливості самій 

встановлювати правила належної поведінки. Така ідея знайшла своє 

відображення в понятті автономії особистості. Автономія має кілька типів: 

моральна автономія, яка припускає, що людина сама здатна розуміти, що є добро 

і зло; утилітарна, яка передбачає, що людина сама знає, що для неї добре, а що 

погано, що вигідно, а що ні; цивільна, яка припускає, що людина погоджується 

жити тільки за такими законами, в складанні яких вона брала участь [3, с. 94]. 
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7) Підсумовуючи сказане, варто вказати, що належне виховання й 

проблема неналежного виховання надзвичайно важлива в аспекті розвитку 

світоглядних позицій індивіда, факторів упливу соціального середовища на 

закладення інтересів, постановку цілей, а, отже, й соціалізацію індивіда, де 

значна роль відводиться впливу суспільної моралі на саморегуляцію поведінки 

індивіда. Разом з тим, моральні установки, стереотипи, які визначають поведінку 

індивідів у суспільстві, необхідні для гуманного та адекватного співжиття в 

соціумі, однак, виходячи з позицій І. Канта, такі елементи не повинні 

встановлювати рамок для розвитку в процесі становлення й формування індивіда 

як особистості.  
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ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО 

У КОНТЕКСТІ БАРОКОВОЇ ДОБИ 

 

здобувачка вищої освіти Пісоцька Юлія Тарасівна, 

 наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Гуменюк С.М., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

        Серед культурних надбань барокової доби важливого значення набуває 

епістолярна спадщина Петра Калнишевського. Адже ознайомившись з нею ми 

можемо збагнути інтелектуально-духовний зріз доби, зрозуміти мотиви дій та 

вчинків гетьмана, які тривалий час залишалися загадкою для дослідників 

козацько-гетьманської доби. 

     Слід звернути увагу на духовний образ Петра Калнишевського, на його 

переконання, а також на осіб, кому він адресував свої листи. Одним із адресатів 

гетьмана був православний подвижник, вихованець Києво-Могилянської 

академії Паїсій Величковський. Їх листування засвідчує високі моральні якості 

та смиренну мудрість, що були орієнтовані на повагу отамана збоку 

преподобного Паїсія, ктиторську опіку, благодіяння і щедрість кошового, 

старшини і всього Війська Запорізького[1, с.336].  

         Петро Іванович Калнишевський народився у 1691 році. Щодо його 

походження дослідники розходяться в думках: висловлюються припущення, що 

його батько Іван Калниш (Калнишевський) був з козаків; за іншими версіями,  

він належав до духовного стану або був подільським шляхтичем. 

     Не пізніше 1740-х років він прибув в Запорізьку Січ, де був записаний в 

Кущевський курінь. Перше вказівку на діяльність П. Калнишевського в 

Запоріжжі відноситься до 1750-1752 рр., Коли він, в званні військового осавула, 

був помічником тодішнього кошового, старого Григорія Федорова, в боротьбі з 

гайдамаками - загонами повстанців, що діяли на землях Правобережної України 

в XVIII столітті . 

     У 1755 р він брав участь в депутації, надісланій до Петербурга для «деяких 

військових потреб» - головним чином для того, щоб клопотати про повернення 

Запоріжжю земель, що захоплюються його сусідами. Повернувшись в Запоріжжі 

в 1756 р, Калнишевський незабаром був обраний військовим суддею, але пробув 

у цьому званні недовго, близько року, і в 1758 р знову брав участь в депутації, 

відправленої в Петербург з тою ж метою, що і попередня. Але обидві вони не 

привели до сприятливих результатів. 

     Після повернення в 1760 р Петро Калнишевський знову ненадовго був 

обраний військовим суддею і залишався в цьому званні до 1762 року, до свого 

обрання кошовим отаманом. Після цього він знову відправився в Москву в складі 

делегації Запорізької Січі для присутності на коронації імператриці Катерини II. 

У 1763 р Калнишевський під впливом запорізької «голоти» був зміщений з 

отаманщини; невдалими для нього виявилися і вибори в наступному році. 
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        У 1763 р він відправився на прощу до Києва, де отримав від київського 

митрополита Арсенія Могилянського в благословення ікону зі св. мощами. 

Згодом, вдруге він був обраний кошовим отаманом 1 січня 1765 року і залишався 

в цьому званні на протязі 10 років до знищення Запорізької Січі в 1775 році. Це 

був єдиний приклад такого тривалого правління за всю історію Січі. 

        Багато років праведний Петро Калнишевський спілкувався з преподобним 

Паїсієм Величковським, активно допомагав матеріально афонському братству 

старця Паїсія на Святій Горі та в Молдовалахії. Збережені листи преподобного 

Паїсія до праведного Петра Калнишевського доносять свідоцтва про чесноти 

Калнишевського, підтримку і повчання преподобного «христолюбивого 

воїнства». Останній ватажок запорозьких козаків був також ктитором 

афонського козачого скиту «Чорний Вир», Свято-Іллінського скиту, монастиря 

Симонапетра на Афоні і монастиря Драгомирна в Румунії та інших храмів. 

Передавав він щедрі пожертви і до Гроба Господнього в Єрусалимі. 

         Петро Калнишевський був запорізьким козаком, воїном, військовим 

суддею, кошовим отаманом, чиновником, торговцем, багачем, всевладним 

паном, в'язнем, позбавленим прав, старцем і, нарешті ченцем. У житті останнього 

запорізького отамана ми бачимо приклад того, як людина може набути рис 

святості, якою б діяльністю їй не довелося займатися, в яких би життєвих 

обставинах вона  не опинялась. Базову роль у цьому відіграє християнська 

православна віра, яка  стала для П.Калнишевського стрижнем  його життя.  

         За архівними дослідженнями С. Шумила [2], П. Калнишевський закінчив 

свій  послух у Соловецькому монастирі на 113 році життя, до цього відбувши 

близько 25 років в підземному ув'язненні-затворі. Він не озлобився, не бунтував, 

а проявив дивовижне смирення, яке, на переконання дослідника, привело   його  

до святості.  

           Своїм життям праведний Петро Калнишевський показав приклад 

смирення і терпіння, великої любові до Бога і до свого народу і краю. Він 

воістину був справжнім миротворцем, а в любові до народу прирівнюється до 

святого апостола Павла. Для поліцентричного світу сьогодення його життя є 

прикладом християнських чеснот, втілених у епістолярній спадщині та у 

софійному способі утвердження філософських ідей власним життям. Ці 

дослідження мають велике значення для вивчення барокової доби, адже образ 

героя цієї доби так показово втілений у житті останнього кошового запорізького 

отамана. 
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ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ПРОСТІР САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

здобувачка вищої освіти Провальна Юлія Андріївна, 

наук. керівник: викладач каф. українознавства та філософії Чоп Т. О., 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 

м. Тернопіль 

 

У схоластиці поняття «віртуальність» визначалося як зв'язок між 

реальностями, що належать до різних рівнів, а саме між реальністю 

божественною і земною. Віртуальна реальність — своєрідна ілюзія дійсності. 

Імітація, що за допомогою комп'ютера й різних пристроїв, які діють на органи 

чуття, непомітно влилась у всі сфери суспільного життя. Об'єктивно, світ давно 

вже не належить тільки людям. Автоматизовані роботи, комп'ютерні системи та 

цифрова техніка заполонили ринок й всупереч антропоцентризму таки беруть 

гору над людським інтелектом.  

Втеча від реальності чи безмежний потенціал людських можливостей як його 

антитеза? Відповідь: антиномічна абстракція 

Парадоксально, проте віртуальний світ постає у свідомості людей як гештальт 

необмеженого вдосконалення, безперервного розвитку, так і як головна причина 

деградації, депресивних настроїв, замкнутості. Суб'єктивне сприйняття й 

емоційний інтелект тут відіграють надважливу роль. У віртуальній реальності 

користувач отримує якісно новий ступінь свободи. Він занурюється в саму 

середину середовища, обирає точку зору, приймає рішення, формує власну 

стратегію – готово! Утопія у всій красі. «Здавна відомо, що прості примітивні 

іграшки мають для дітей більший потенціал розвитку, ніж занадто реалістичні. 

Перші залишають більше простору для гри й фантазії. Другі можуть обмежувати 

уяву, тому що повністю й однозначно «задані»» [1] Що, як більшість людей – це 

ті ж діти, які в силу своїх слабкостей надають перевагу створенню бажаної 

реальності у віртуальному просторі, ніж можливості взяти життя у свої руки та 

реалізувати себе у об'єктивному світі. Чому число залежних від відео ігор так 

стрімко росте? Чому з року в рік люди все більше й більше занурюються у 

віртуальність й залишають весь свій потенціал там? Надто доречними виявилися 

слова Сергія Лук’яненко з його книги «Лабіринт відображень»: Ми пірнули в цей 

світ, не розібравшись з тим, що залишилося за спиною. Не вміючи жити в одному 

світі — породили інший. І не знаємо, куди йти. До чого прагнути. Віртуальне 

життя розлучає людину зі світом реальним, призводить до постійно високого 

рівня тривожності, емоційної відчуженості, труднощів із концентрацією уваги.  

Як наслідок такого впливу ми можемо отримати суспільство індивідів, не 

здатних взаємодіяти, мислити колективно, бачити світ очима інших людей — 

своєрідний знеособлений світ." [2] 

 Насправді, людська природа емоцій є багатогранною й достатньо складною. 

Проте, завдяки працям видатних соціологів, психологів, філософів усього світу, 

сценарії поведінки левової частки людей є досить простими й зрозумілими на 
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сьогодні. На думку авторів, втеча від реальності, її першопричини 

увідповіднюють себе вродженим інстинктам людини. Американська вчена 

Кімберлі Янг виділяє п'ять основних видів інтернет-залежності: комп’ютерна 

залежність (computer addiction); компульсивна навігація в мережі (net 

compulsions); перевантаженість інформацією (information overload); 

кіберсексуальна залежність (cybersexual addiction); кіберкомунікативна 

залежність. [3] А видатний англійський психолог Вільям Мак-Дугалл 

виокремлює 12 основних інстинктів: втеча, неприйняття, допитливість, агресія, 

самоприниження, самоствердження, батьківський інстинкт, інстинкт 

продовження роду, харчовий інстинкт, стадний інстинкт, інстинкт набувача, 

інстинкт творення. [4] Звідси робимо висновок, усі види комп'ютерної 

залежності мають свого інстинктивного відповідника: 

1.Комп’ютерна залежність. Обсесивна пристрасть до роботи за комп'ютером 

програмування, ігор або інших видів діяльності – інстинкт творення. 

2.Компульсивна навігація в мережі. Компульсивний пошук інформації у 

віддалених базах даних – інстинкт набувача. 

3.Перевантаженість інформацією. Патологічна схильність до опосередкованих 

інтернетом азартних ігор, онлайн-аукціонів, електронних покупок –  інстинкт 

самоствердження. 

4.Кіберсексуальна залежність. Залежність від «кіберсексу», тобто від 

відвідування порнографічних сайтів, обговорення сексуальної тематики в чатах 

або закритих групах «для дорослих» – інстинкт продовження роду. 

5.Кіберкомунікативна залежність. Залежність від спілкування в соціальних 

мережах, форумах, чатах, групових іграх і телеконференціях, що може призвести 

до заміни реальних членів сім'ї і друзів віртуальними - батьківський інстинкт. 

 А тепер, погляньмо з іншої сторони. Величезне число індивідів реалізували 

себе у віртуальному світі. Як їхні вище згадані протилежності, вони зовсім не 

боряться з наслідками в реальному світі, а навпаки, пожинають плоди саме у 

ньому. Блогери, підприємці, інтелектуали, smm-спеціалісти, фрілансери – усі 

вони давно вже заробляють статки піддаючись тим самим інстинктам. Ці люди 

йдуть у ногу з безмежними можливостями, що пропонує Інтернет. А відмінність 

їх ось у чому: свою залежність вони компенсують незміренними благами, що 

доступні їм у реальному житті. Проте, благами не лише матеріальними. 

Особистісне зростання, самовираження, повага оточуючих, безнастанний 

розвиток, постійне удосконалення своїх умінь та навичок – така розкіш 

сьогодення дана далеко не кожному.  

У чому ж тоді різниця? Чому не всі йдуть стежиною слави й інтернет-

багатства? По-перше, не кожен може бути багатим. Люди мають різні таланти, й 

одним із них є талант примножувати те, чим володіють, тобто багатіти. По-друге, 

як і всі інші таланти, цей талант можна також набути або заслужити, іншими 

словами, зробити так, щоб віртуальна реальність працювала на людину, а не 

проти неї. Кмітливість, інтелект, чистота помислів, призначення у житті, «сродна 

праця», природні задатки та вміння бути в потрібному місті в потрібний час – 

характеризує людей другого типу, тих, які зроблять своє життя кращим за будь-

яких обставин. Розвивати в собі зазначені якості може без винятку кожен. Лише, 
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на жаль, розуміння й бажання цього притаманне не всім, тому й віртуальний світ, 

як і звична нам реальність ділиться на багатих й бідних, сильних й слабких, 

упевнених й боязких. Віртуальна реальність це й безмежний потенціал, й втеча 

від реальності. Суб’єктивний вибір кожного.  
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ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕОРІЙ 

 

 канд. педаг. наук, Прокопчук Віта Юріївна,  

Рівненська медична академія 

м. Рівне 

 

Утвердження в нових умовах соціокультурного поступу процесів 

інформатизації, інтеграції, уніфікації та масовизації, що визначають сутнісний 

зміст сучасної культури, значною мірою обумовлюють усвідомлення кризи 

ідентичності, пов’язаної з нівеляцією цінності власної самобутності, цілісності 

та самототожності. Окреслені трансформаційні зрушення сучасного суспільного 

буття, зміна світоглядної та культурної парадигми призводять до пошуку 

базових засад особистісного становлення, світоставлення та збереження 

особистісної ідентичності. У зв’язку з цим  у сучасному науковому просторі 

вагомого значення набуває проблема вивчення феномена професійно-

особистісної ідентичності як визначального чинника досягнення самототожності 

і цілісності внутрішнього Я, формування відчуття адекватності і стабільного 

володіння особистістю власним Я у відповідній ситуації й забезпечення 

ціннісно-смисловими ресурсами адекватних способів реагування на стресові 

(кризові) стани. Усе вище сказане підтверджує тісний зв’язок ідеї формування 

ідентичності з чинниками професійного та особистісного становлення молоді, 

морально-етичного та культурного розвитку, стабілізацією їх психологічного та 

фізичного здоров’я.  

Проблема ідентичності нині концептуалізувала дискусійний простір 

соціально-гуманітарного знання і стала одним із провідних міждисциплінарних 

дослідницьких наративів. Зростання інтересу до цієї проблеми обумовлене 

передусім процесами розмивання соціально-рольової структури сучасного 

суспільства, його нестабільністю та неможливістю побудови такої системи 

координат, яка б забезпечувала гармонійний і збалансований розвиток усіх 

потенцій особистісного Я. Особливо це стосується підготовки майбутнього 

медичного фахівця в умовах бурхливого виникнення та розвитку нових 

технологій у медицині. 

Важливо підкреслити, що на сьогодні не існує єдиної інтерпретації поняття 

ідентичність, його проблемне поле розмите такою мірою, що викликає певний 

семантичний дисонанс у різних галузях психолого-педагогічного знання ‒ 

психоаналітичному, когнітивному, екзистенціалістському, соціальному, також 

фіксується термінологічна неспівмірність понять «образ Я», «Самість», «Я-

концепція», які часто використовуються в статусі синонімів, а ідентичність 

трактується як одна із властивостей «Я-концепції». 

Тому варто погодитися з І. Яковенко про те, що «…концепт ідентичності 

переживає перманентну проблематизацію. Феномен ідентичності інтерпретують 

і реінтерпретують, виявляють нові аспекти і грані цього явища, вписують його у 
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свіжі дисциплінарні простори і теоретичні контексти» [3, с. 513]. Внаслідок 

цього поняття ідентичність проявляє себе у щораз нових дисциплінарних 

вимірах. У праці М. Заковоротної «Ідентичність людини: соціально-філософські 

аспекти» об’єднано культурологічні, філософські, соціологічні, педагогічні та 

психологічні інтерпретативні моделі ідентичності, у зв’язку з чим стверджується 

роль інтегративної парадигми психології [1]. 

Аналітичний огляд розмаїття підходів щодо осмислення проблеми 

професійно-особистісної ідентичності та її структурних складових актуалізує 

роль рівня освіти та підвищення вимог до професійної підготовки студентів, а 

також зосередження уваги на їх особистісному зростанні. Відповідно очевидною 

стає потреба використання більш інтенсивних стратегій захисту від наявних криз 

особистості; освоєння способів самопізнання, самореалізації та достотних 

вимірів особистісного вдосконалення. Саме професійно-особистісна 

ідентичність передбачає формування цілісної особистості, яка усвідомлює себе 

у всій повноті та гармонії, поєднуючи фізичну досконалість, розумові здібності 

та вищі ціннісно-моральні орієнтири. 

Теоретико-методологічну базу дослідження феномена ідентичності 

складають праці відомих дослідників, серед яких: Б. Андерсон (B. Anderson), М. 

Брюєр (M. Breuer), Е. Вілсон (E. Wilson), Ю. Габермас (Y. Habermas), І. Гофман 

(I. Hoffman), Е. Еріксон (E. Erickson), Дж. Марсія (J. Marcia), Дж. Мід (J. Mead), 

П. Рікер (P. Ricker), Е. Сміт (E. Smith), Г. Теджфел (G. Tejfel), Ч. Тейлор (Ch. 

Taylor), Дж. Тернер (J. Turner), З. Фрейд (Z. Freud), Е. Фромм (E. Fromm), К. Юнг 

(K. Young ), С. Хантінгтон (S. Huntington) та ін. Значні зусилля осягнути 

механізми та підстави професійної та особистісної ідентифікації докладають Н. 

Антонова, В. Андрущенко, Л. Борисюк, П. Гнатенко, О. Гнатюк, Є. Головаха, Л. 

Губерський, В. Євтух, О. Злобіна, А. Зубенко, М. Козловець, Н. Костенко, І. 

Лукащук, В. Малахов, І. Мельничук, С. Макеєв, Н. Павленко, О. Романишина, 

М. Степико, С. Тихолаз, М. Тимофієва, Н. Тверезовська, М. Шульга та ін.  

Власне, саме людиноцентрична освітня концепція зумовлює перенесення в 

освіті центру діяльності на людину і прокреслює важливі завдання щодо 

становлення професійно-особистісної ідентичності студента як основного 

суб’єкта навчально-освітньої діяльності. Студентський період життя постає 

одним із найвагоміших у становленні професійно-особистісної ідентичності, що 

являє собою важливий процес адаптації особистості до швидкозмінних 

соціальних умов. Натомість зростання загальних тенденцій негативної 

самореалізації, яке супроводжується напругою або відмовою від позитивного 

самовизначення особистісного вибору молоді в умовах життєвих труднощів та в 

ситуаціях трансформаційних зрушень звичної системи цінностей і мотивів під 

час навчання в медичному коледжі, що зумовлює нагальну потребу формування 

її професійно-особистісної ідентичності, так і залишається поза увагою сучасних 

українських науковців. 

Втім, однією з найбільш значущих сфер людського життя, що сприяє 

формуванню ідентичності, постає вибір професії та професійного шляху. А 

відтак, виникає потреба аналізу особливостей формування ідентичності у єдності 

змістового та процесуального аспектів, при цьому головний акцент у нього 
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поставлено на проблемі професійного самовизначення. Власне інтерес до 

обраної професії висуває значні вимоги до особистісної самозміни і 

«усвідомлення себе як суб’єкта професійного становлення» [2, c. 93]. 

Зауважимо, що в ролі елементів професійної ідентичності постають 

потреби, інтереси, настанови, переконання та інші компоненти мотиваційної 

сфери особистості, які реалізуються у процесі професійного становлення. У 

зв’язку з цим професійна ідентичність постає як інтегративне утворення 

особистості, у якому конструюється уявлення людини про значимі ознаки та 

цінності, які приймаються усією професійною групою, а прийняття своєї 

професійної приналежності слугує одним із критеріїв професіоналізму. Як 

бачимо, так чи інакше постулюється думка про нерозривний зв’язок професійної 

та особистісної ідентичностей. 

Відтак, ідентичність вимірюється такими індивідуальними параметрами, 

які мають постійний характер і дозволяють розвивати історію власного Я, його 

унікальність та нетотожність з іншим. Саме тому особистісна ідентичність – це 

внутрішня самототожність та цілісність унікального Я, здатного вибудовувати 

та видозмінювати стратегію власного життя та вітальні контакти зі світом 

залежно від ціннісно-смислових орієнтацій індивіда. Вона являє собою 

динамічну багаторівневу структуру, яка зазнає змін у процесі адаптації 

особистості до мінливої соціальної реальності, що супроводжується кризовими 

періодами і виробленням захисних стратегій.  

Разом з тим, особистісне становлення майбутнього фахівця тісно пов’язане 

із професійним самовизначенням, здатністю до персоналізації та 

самоорганізації. Професійно-особистісна ідентичність майбутніх фахівців 

сестринської справи ‒ це інтегральне переживання внутрішньої цілісності та 

самототожності власного унікального Я, що забезпечує динамічну узгодженість 

особистісного та професійного самовизначення у процесі професійної 

підготовки. 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЙ У ВІРТУАЛЬНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

здобувачка вищої освіти Процко Наталія Олександрівна, 

наук. керівник: викладач каф. українознавства та філософії Чоп Т. О., 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 

м. Тернопіль 

 

Сьогодні ми говоримо про Інтернет-комунікації, як про звичну та невід'ємну 

частину нашого життя. Ми не помітили, як стали залежними від жаги поглинути 

нові та не завжди правдиві “модні” факти. Ми прагнемо жити так, як хтось 

показав у свої стрічці Instagram чи  Facebook.  Але ніхто не замислюється над 

тим, що не кожному вийде пройти ідентичний шлях до успіху, як зробив це 

“інтернет-наставник”.  

З огляду на те, що комунікативний процес не зводиться лише до обміну 

інформацією (її передачі та сприйняття), а ще й передбачає трансформацію цієї 

інформації в соціально значущі індивідуальні, групові чи масові дії, для 

соціолога якраз така трансформація і є головною метою дослідження, де сам 

комунікаційний процес становить лише нагоду для дослідження. Механізм такої 

трансформації забезпечується переважно мовною діяльністю людей, бо саме за 

її допомогою транслюються в соціальному просторі і часі норми та правила 

спілкування як норми і правила соціальних дій.  

З іншої сторони такі комунікації дають нові можливості розвитку та 

самореалізації, як кваліфікованого працівника, саме те, що шукає більшість 

молоді.  

Інтернет є найбільш динамічно прогресивним засобом комунікації, оскільки 

новітні засоби зв’язку дозволили об’єднати розрізнені комунікаційні системи у 

глобальну мережу. Саме Інтернет є однією з ознак переходу від індустріальної 

стадії розвитку цивілізації до інформаційної. 

Інтернет дає змогу обміну файлами будь-якого формату. У випадку ж розмови 

з кимось, за допомогою web-камери користувач може побачити співрозмовника 

і відтак дізнатися про його емоції та відчути візуальний вплив під час 

спілкування. Фактично це вже є живою розмовою, за винятком того, що 

співрозмовники можуть перебувати на будь-якій відстані. Якщо ж людина хоче 

викласти свої думки щодо політичної, освітньої чи будь-якої події, вона може за 

допомогою власних електронних щоденників робити це необмежену кількість 

разів і у будь-якому способі викладення. 

Безумовно, Інтернет-середовище не є простим відображенням соціальних 

складових реального життя. Комунікативні схеми, в цьому середовищі не 

запозичуються з „офлайну”, але породжуються всім віртуальним контекстом.  

До того ж такий, що об’єднує кілька різних суспільств у їх вужчому розумінні. 

Наприклад, об’єднання кількох націй і народів. 

Власне так і виникла нова культура - кіберкультура, де підставою для такої 
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відкритості учасників віртуальних спільнот є збіг їх світосприйняття, схожий 

рівень освіти, а головне — схожі цілі й мотиви.  

Важливо те, що віртуальні комунікації стають сьогодні дієвим фактором, під 

впливом якого якісно змінюється як суспільна свідомість, так і сама соціальна 

система, і врахування цього фактору, який дедалі нарощує свою силу, у 

філософських концепціях є необхідним для контролю за соціальною динамікою, 

управління нею, поєднання теоретичних конструктів із соціальною практикою. 

Молодь та люди, які є активними учасниками мережі Інтернет, повинні 

пам'ятати, що інтернет-комунікації - це лише засоби для покращення нашого 

життя, а не об'єкт для наслідування. Ми повинні “черпати” нові знання та нову 

інформацію з віртуального життя, але жити реальними подіями та ситуаціями, 

які є запорукою успішних дій на майбутнє.  

 
1. Сидоров М.В.,  Табаков Д.В. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального 

впливу .- Політичний менеджмент №4 (31) (2008).- с. 119-125 

2. Білан Н. І. Особливості інтернет-комунікації / Н. І. Білан // Наукові записки Інституту 

журналістики.  2015.  Т. 59.  С. 51-54. - Режим доступу: 
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здобувачка вищої освіти Пташник Зарина Василівна, 

наук. керівник: канд. пед. наук, доцент Пуляк О.В.,  

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

ім. Володимира Винниченка, 

викладач Гавриленко К. О.,  

Кропивницький будівельний коледж 

м. Кропивницький 

 

Навесні 2020 в Україні був введений карантин відповідно до рішення 

Кабінету Міністрів України[1] та листа Міністерства освіти і науки України [2]. 

Нажаль, і восени 2020 року ситуація повторилася.Відповідно розпоряджень 

органів державної влади, усі заклади освіти України повністю або частково 

перейшли на дистанційну форму навчання. 

Як зазначено в Положенні про дистанційне навчання [3] «Дистанційне 

навчання – сукупність сучасних технологій, які забезпечують доставку 

інформації в дистанційному режимі з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій взаємодії викладачів і студентів». До основних 

принципів дистанційного навчання належать: інтерактивна взаємодія у процесі 

освітньої комунікації; надання можливості самостійного опанування 

досліджуваної інформації; консультаційний супровід освітньої 

діяльності.Такийосвітній процес спрямований як на індивідуальну, так і на 

спільну роботу вчителя і учнів, викладача і студентів.В основному, 

такеспілкування здійснюються за допомогою інтернет-комунікацій. 

Саме під час дистанційного навчання учасники освітнього 

процесувтрачають можливості очноїсоціально-комунікативної діяльності. 

Соціально-комунікативна діяльність виступає як соціальна якість людини і 

виявляється у здатності цілеспрямовано взаємодіяти з навколишнім 

середовищем, у внутрішній готовності, більш-менш усвідомленій та енергійній 

діяльності, спрямованій на перетворення самої діяльності та самих людей та 

кожної людини. [4] Соціально-комунікативна діяльність є одним із ключових 

умов формування соціальної компетентності. 

Соціальна компетентність людини – це основна компетентність, яка 

формується з дитинства і розвивається протягом усього життя людини. Процес 

розвитку розгортається послідовно відповідно до психофізіологічних 

особливостей людини, набуваючи нових форм у кожному віці. 

Соціальна компетентність вивчається на міждисциплінарному рівні. 

Філософи наголошують на важливості такої компетентності, як адекватність у 

сприйнятті соціальної реальності та здатність діяти у постійно мінливому 

середовищі. [5] Психологічна наука розглядає соціальну компетентність з точки 

зору психологічних особливостей особистості, педагогічна – орієнтується на 
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організацію міжособистісної взаємодії та виховання індивідуальних якостей, 

таких як відповідальність, ініціативність, вміння ставити цілі та досягати їх, 

розвиток гнучкості особистості у зміні соціальних умов та ефективно. із 

соціальним середовищем. Соціологія сприймає соціальну компетентність як 

здатність людини впливати на широке суспільство, трансформувати себе та 

навколишній світ. На наш погляд, поєднання всіх аспектів дослідження дозволяє 

нам визначити соціальну компетентність як складне багатокомпонентне явище. 

Розвиток соціальної компетентності є важливим завданням сучасних 

закладів освіти. Щодо змісту поняття «соціальна компетентність», то воно 

розуміється нами як оволодіння людиною прийомами спільної діяльності, 

співпраці, спілкування, а також лідерства та соціальної відповідальності за 

результати своєї діяльності. 

Соціально компетентна людина має навички взаємодії в типових 

ситуаціях, що дозволяє йому швидко та з гідністю адаптуватися та приймати 

конструктивні рішення, виходячи із ситуації та обставин. На наш погляд, 

важливо, щоб у сучасних умовах соціально компетентна людина отримувала 

максимальну можливість. Таким чином, можна стверджувати, що створення 

середовища для вивчення учасниками освітнього процесу соціального досвіду є 

механізмом, коли він запускає розвиток соціальної компетентності особистості. 

Для забезпечення дистанційної форми навчання в режимі онлайн-

комунікації в закладах освіти учасниками освітнього процесу активно 

використовувалися платформи CiscoWebexMeetings, Zoom, 

GoogleHangoutMeetings, Discord,Microsoft Teams, Microsoft Skype forBusiness, 

Teams, Moodle,GoooglClassroom,ClassDojo, Classtime, Padlet та інші 

Причому для здійснення комунікації в інформаційній мережі 

використовувалися такі пристрої дистанційного зв’язку як персональні 

комп’ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони. 

У 2020 році педагогічна практика у закладах освіти м. Кропивницького та 

Кіровоградської області, нажаль, теж проходила частково дистанційно, 

використовуючи при цьому технології змішаного навчання. В ході практики ми 

звернули увагу на те, що одним із основних недоліків дистанційного навчання 

учні визначали брак «живого» спілкування. Період карантину неодноразово нам 

доводив, щодля розвитку комунікабельності та навиків роботи в команді така 

форма навчання не досить підходить, адже спілкування через інтернет ніколи не 

замінить живе спілкування. Найкраща система навчання – наживо з педагогом. 

Наприкінці педагогічної практики в поточному навчальному році ми 

провели опитування серед студенів першого курсу та учнів старших класів за 

допомогою мобільного додатка viber. Попередньо створивши окремо 

співтовариство зі студентами та учнями. В опитуванні взяли участь студенти 

Кропивницького будівельного коледжу, які вивчають загальноосвітні 

дисципліни на першому році навчання та учні старших класів Комунальному 

закладі «Навчально-виховне об’єднання № 32. Спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів». Ми звернули увагу на те, що вони під 

час дистанційного навчання втрачали можливість живого спілкування, 

самоконтролю, мотивація до навчання різко знижувалася, що призводило до 



 114 

небажання контактувати з оточуючими. Частина учасників освітнього процесу 

втратили можливість соціальної взаємодії та перебували у соціальній ізоляції, 

втрачаючи при цьому контакт, що негативно позначилося на розвитку їхньої 

соціальної компетентності. 

Наш досвід проведення занять за допомогою технологій дистанційного 

навчання засвідчив, що підчас освітніх комунікацій за допомогою сучасних 

гаджетів для формування соціальної компетентності ефективніше: 

- зателефонувати, ніж написати в мессенджері; 

- здійснити відео-телефонування ніж аудіо-запис; 

- провести онлайн-заняття, ніж подивитися у запису; 

- створити миттєву трансляцію з живим спілкуванням за допомогою 

соціальних мереж; 

- проводити онлайн-заняття невеликими групами зі зворотнім зв’язком 

між учасниками; 

- моніторити безпеку в Інтернеті самому, ніж покладати це завчання на 

учасників освітнього процесу. 

Отже, поширення світом COVID-19 внесло серйозні корективи в 

організацію освітнього процесу, тому сучасна освіта повинна бути гнучкою і 

мобільною. Тому важливим завданням сучасного освітнього процесу є 

упровадження нових технологій та методик навчання й комунікацій для усіх 

учасників освітнього процесу. 

 
1. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
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ПРОБЛЕМА НУМІНОЗНОГО У ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНУ 

 

здобувачка вищої освіти Пупенко Анна Іванівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Мельничук М. С.,  

Національний університет водного господарства таприродокористування, 

м. Рівне 

 

Cитуація постмодерну характерна мутаціями культурних явищ, які мають 

визначальне значення для побудови світоглядної позиції людини на сучасному 

етапі історичного розвитку. Криза моральних, релігійних, сімейних традицій на 

тлі швидкого технократичного розвитку, що обумовив невидимі до сих пір темпи 

змін в суспільстві та навіть особистому житті людини, у комплексі значно 

ускладнили процес упорядкування світу. Тому нагальним для людини стало 

питання вибору системи орієнтирів, яка б дозволила зробити життя більш 

доступним, близьким та звичним. В результаті цього відбувається звернення до 

минулого, до архаїчних релігійних практик, міфології; саме в цій царині, а не в 

науці, свідомість намагається знайти можливість повернути сьогоденню 

передбачуваність, упорядкованість та стабільність, що є для неї запорукою 

психологічної безпеки.  

Така специфічна ситуація актуалізувала інтерес до ірраціонального в 

компоненту культурі, як певної незмінної основи, на якій виростає система 

цінностей та життєвих орієнтирів. При аналізі категоріального поля культурної 

рефлексії особливого значення набувають поняття-універсалії, що 

репрезентують її особисті підвалини, закономірності та механізми. Зміст таких 

універсалій не зводиться лише до раціонально-теоретичного опису певного 

культурного явища, а й включає ірраціональний аспект, що характеризує їх як 

позанаукові об'єкти. [1]  

Такою універсалією представляється нам нумінозне (від лат. numen - 

божество), категоріальне осмислення якого розвернуте в сфері теорії релігії, - в 

її теософському та антропологічному вимірах. Категорія нумінозного 

репрезентує ірраціональний момент явищ релігійної свідомості. Саме 

ірраціональний компонент є свого роду "антропологічним апріорі", по 

відношенню до якого подальші суб'єктивовані образи, описи та пояснення, такі 

як священне та святе, є формами його буття.  

Термін "нумінозне" у науковий обіг був впроваджений  Р. Отто. Вчений 

цілеспрямовано розводить його з терміном gottlich (божественне), бажаючи 

виокремити першофеномен сакрального почуття, який передує будь-яким 

інституційним релігіям, актуалізації та формуванню уявлень про вищу силу, 

божественний суб'єкт, верховну інстанцію буття. Цей феномен і становить ядро 

релігійного досвіду. Тим самим феноменологічна інтерпретація у Отто дійсна 

для будь-якого типу релігійної свідомості, незалежно від конфесійної 

приналежності та історико-культурної ситуації. [2] 

Виникає нумінозне при зустрічі свідомості з чимось таким, що перевершує 
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його за масштабами, з чимось неймовірним, незвичним і навіть чудесним. Отто 

іменується об'єкт "зовсім Іншим", "чужим і далеким, що випадає зі сфери 

звичного, понятійного, знайомого, що протистоїть цій сфері як "приховане" 

взагалі і наповнює душу невиразним подивом". Ця специфічність переживання 

"змушує" свідомість сприймати нумінозне, як щось нехарактерне, не притаманне 

їй своєю чужістю та інаковістю.  

Тобто нумінозне постає як абсолютно ірраціональне і таємниче явище, а 

свідомість, стаючи сферою його подальшого "розгортання" не здатна відразу ж 

конвертувати його в звичні, усталені в досвіді образи та поняття. Це специфічно 

життєвий феномен, який переживається на суб'єктивному рівні і не може 

передаватися чи запозичуватися, подібно знанню чи вмінню. Нумінозне цілком 

унікальне, дораціональне. В такому сенсі воно є апріорним переживанням і 

передує всім ментальними феноменам, що атрибують його, як вищу силу, 

абсолют, Бога і т. д. Тож нумінозне виступає як феномен свідомості, що 

"оживлюється" певним об'єктом, і утворює з суб'єктом переживання цілісність 

"Я" і злиття з Буттям. [2,c. 183] 

Нумінозне переживається як почуття абсолютно іншого порядку, на 

відміну від явищ звичної реальності. Суб'єкт сприймає його амбівалентно: у 

ньому поєднується своєрідність одкровення таємниці жахаючої і одночасно 

чаруючої. Ці два полюси почуттів знаходяться, за Отто, у стані "контраст - 

гармонії". Тому характерним емоційним відгуком свідомості на зустріч з 

нумінозним є поєднання жаху і трепету з захопленням і чаруванням.  

  
1. Еліаде М. Священне і мирське. Міфи, сновидіння і містерії. Мефістофель і андрогін. 

Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання,  пер. з нім., фр., англ. Г. Кьорян, 

В. Сахно. К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. 591 с. 

2. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его отношении с 

рациональным. Санкт-Петербург, 2008.  272с. 
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УДК 168.522 

ЕТИКА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

здобувачка вищої освіти Романишин Юлія Романівна, 

наук. керівник: викладач каф. українознавства та філософії Чоп Т. О., 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 

м. Тернопіль 

Віртуальна реальність – це одна з характеристик сучасної реальності, а 

сучасні технології зовсім не можуть замінити людині пряме спілкування з 

природними, історичними, духовними і реальними об’єктами дійсності. Звідси 

виходить, що поняття «віртуальний» розуміється як моделювання 

альтернативної реальності, проте не являється нею. 

Мережеве спілкування (або інтернет-спілкування) — це комунікація, 

опосередкована інтернет-технологіями, яка є складовою частиною 

медіакультури особистості. Культура спілкування в інтернеті має свої цінності, 

стандарти, символи, правила тощо. [1, c.21] 

Особливостями такого спілкування можна вважати: анонімність – розширює 

можливості для самопрезентації людини, водночас дає змогу нівелювати 

соціальнопсихологічні ризики спілкування, що може виявлятися в емоційній 

розкутості, ненормативності і навіть певній безвідповідальності учасників 

спілкування; експериментування з власною ідентичністю – можливість 

створювати будь-який образ, представлятися будь-ким, змінювати вік, стать, 

статус, перевтілюватися у так звану «віртуальну особистість»; «легка 

соціальність» – зумовлена перш за все фізичною відсутністю учасників 

взаємодії: легше приховувати справжні почуття; легше вести серйозну розмову; 

легше спілкуватися з тією людиною, зовнішність якої могла б не сподобатися 

при зустрічі. [c. 21-22] 

Віртуальна реальність допомагає повністю «зануритись» в інший світ, де ти 

відчуваєш атмосферу, яку передають через контроль над почуттями. Але ця 

реальність позбавлена головного – живого спілкування. Жодна програма не в 

змозі замінити прогулянки на свіжому повітрі чи перегляд футбольного матчу 

навіть у найвищій якості. Більшу частину інформації при спілкування ми 

отримуємо з невербальних джерел. Це міміка, інтонація, жести. Віртуальне 

спілкування не дасть змоги відчути це, а що вже говорити про дотики. 

Віртуальна реальність – це велике досягнення цивілізації. У ній можна цілком 

успішно існувати, але потрібно пам’ятати, що вона створена для того, щоб 

допомагати людям, щоб полегшити деякі моменти життя, а не замінити його. Ми 

живемо в період становлення інформаційного суспільства, яке американський 

футуролог Елвін Тоффлер свого часу описав як «цивілізацію третьої хвилі»: 

«Нова цивілізація зароджується в наших життях, і ті, хто не здатен побачити її, 

намагаються подавити її. Ця нова цивілізація несе із собою нові сімейні 

відносини; інші способи працювати, любити і жити; нову економіку; нові 

політичні конфлікти, і зверх усього цього — змінену свідомість. Шматочки нової 

цивілізації існують уже зараз. Мільйони людей уже налаштовують своє життя 

відповідно до ритмів завтрашнього дня. Інші люди, які бояться майбутнього, 
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поринають у безнадійне, марне минуле… Початок цієї нової цивілізації — 

єдиний і найбільш вибуховий факт часу, в якому ми живемо… центральна подія, 

ключ до розуміння часу, який приходить за теперішнім…». [1, с.3] 

Спираючись на ці слова, можу сказати, що це правда. Адже при технологічній 

еволюції мільйони людей міняють своє звичне життя, свої бачення, своєї 

почуття, що призводить до зміни свідомості. А хто не справляється зі своїми 

проблемами поринають у віртуальну реальність, де забувають про свою 

реальність і не можуть вибратись з цієї технологічної ями.  

Цей світ робить нас не лише сліпими, а й кволими і неповноцінними, та й таке 

існування не можливо назвати «життям». Можна отримати певні знання, але не 

досвід, у тебе можуть з’явитись знайомі, але це не будуть друзі. Ти можеш 

розвиватись розумово, але фізично ми обмежені. І в доказ можна навести сотні 

таких «але». Звідси виникає віртуальна аддикція. Більшість дослідників 

визнають, що розвиток залежності буває не лише від речовин, що вводяться в 

організм, але й від продукування суб’єктом емоційних станів або ж дій. У цьому 

випадку йдеться про виникнення принципово нового типу залежності, що стає 

все більше масовим явищем. До того ж з огляду на значне збільшення й 

розширення потоку інформації та її легкодоступності для дітей, ці питання вже 

давно виведені в розряд важливих напрямів роботи педагогів, дитячих 

психологів й інших фахівців, які розуміються на тому, як подолати дітям 

схильність до залежності від кіберпростору, пояснювати їм негативні наслідки 

для здоров’я й указувати на причини, що породжують психічні розлади чи 

схильність до насильства в молоді. 

Потрібно просто пам’ятати, що наше життя і наше щастя – в реальності. І як 

би не заманювала у свої тенета світова павутина, ми не повинні давати їй 

можливість затягнути нас повністю. Російська дослідниця Катерина Мурашова 

висловила припущення, що в сучасних дітей через надмірне їх захоплення медіа-

розвагами редукуються здатність та вміння щодо реальних практик дозвілля (на 

кшталт малювання, в’язання, спортивних занять тощо), іншими словами, без 

медіа діти просто не знають куди себе, власне, можна подіти: «якщо не медіа, то 

що ж іще?!». Відповідно вони намагаються відмежуватися від реальності, якої не 

знають і тому бояться. Більше того, вони починають уникати й самопізнання, 

адже їхній внутрішній світ для них також чужий, незнайомий, бо переважно 

«зачумлений» грою в комп’ютерні ігри, прослуховуванням музики, переглядом 

телепередач, спілкуванням у соціальних мережах тощо. [1, c.8] 

Досить багато людей у наш час цього не розуміють. Вони ховаються за 

екранами моніторів від проблем, ховають за ними свої страхи, комплекси, 

почуття, цим самим ризикуючи втратити своє істинне «я» і прожити повноцінне, 

сповнене реальних пригод і несподіванок життя. Не варто забувати про те, 

що віртуальна реальність може полегшити життя, а може його взагалі у вас 

відібрати. 
1.https://ns-plus.com.ua/2017/03/29/kiber-zalezhnist-hvoroba-epohy-infor/ 

2.https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/abanina_0002.pdf 

3.Nvvnufn_2013_11_17%20(2).pdf. 

4.https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2018.00101/full#Box1 

https://ns-plus.com.ua/2017/03/29/kiber-zalezhnist-hvoroba-epohy-infor/
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/abanina_0002.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2018.00101/full#Box1
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ІНТЕРНЕТ-МЕМ ЯК ФОРМА ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ 

КУЛЬТУРИ 

 

здобувач вищої освіти Росоха Ярослав Мирославович, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Ходанич Ю.М.,  

Ужгородський національний університет,  

м. Ужгород 

 

Людство в ході свого розвитку по-різному виражало свою культуру, 

застосовуючи для цього різноманітні форми, та надаючи їм певного значення. 

Культура також еволюціонувала разом з людиною – від грубо оформлених 

настінних малюнків, які дотепер можна побачити в печерах і сьогодні, до 

нестійких, але красивих статуй з мармуру в період демократії та імперії в Римі. 

Однією з сучасних форм відображення культури постає інтернет-мем, який все 

більше й більше набирає популярності, стаючи елементом повсякденного життя 

сучасної людини. Інтернет-мережа є середовище для появи мемів, тому вони й 

отримали відповідну назву – інтернет-меми, хоча очевидно, що жарти, анекдоти 

та інші популярні «творчі продукти» успішно поширювалися іншими способами 

й до винаходу мережі Інтернет [3, c. 162]. Спробуємо зрозуміти сутність 

інтернет-мемів та їх роль в сучасній масовій культурі. 

Інернет-мем – це в тій чи іншій формі інформація, яка має, як правило, 

сатиричний характер, іронізуючи над певною суспільною проблемою. Основною 

«перевагою» мему є його розповсюдження в мережі Інтернет: через блоги, 

месенджери, соціальні мережі, форуми тощо. Широкого розповсюдження 

поняття «мем» отримало на початку ХХІ ст., і це не дивно. Мемом можуть бути 

як зображення, так і слова, які можуть містити різне смислове навантаження, або 

взагалі його не містити, що робить їх доступними для всіх, хто долучений до 

«всесвітньої мережі».  

Перша згадка про мем мала місце в книзі Річарда Докінза «Егоїстичний 

ген» (1976 р.). Вчений зазначав, що людину від інших живих створінь відрізняє 

культура, яка повинна мати свою одиницю виміру за аналогією з геном, тільки 

мем сприймався одиницею виміру самої культури. Починаючи з цього часу, мем 

переростав у щось більше, аніж звичайні картинки чи цитати. Відомо, до 

прикладу, те, що в 1983 р. була відкрита теорія розвитку культури 

американським інформатиком Дугласом Хорштедом і названа меметикою. 

Пізніше, через п’ять років Оксфордський університет додав до свого словника 

слово «meme» як елемент культури, що передається від одного індивіда до 

іншого методом імітації чи іншої дії, не пов’язаної з генетикою. 

Варто вказати, що меметика як теорія розвитку культури на сьогодні має 

досить крихке становище в науковому світі. Самі дослідники мемів ведуть спір 

про те, де знаходиться ця одиниця інформації. І думки про це розділились на дві 

течії: екстерналістичну, де стверджується про те, що мем перебуває в культурі; 

та інтерналістичну, за якою ця одиниця інформації перебуває в свідомості 
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людини. Яскравим прикладом інтерналістичної позиції є концепція Сюзани 

Блекмор, яка відзначає, що люди це мем-машини, які використовуються мемами 

для розмноження й репродукції, а мова, релігія, творчість є паразитами, які 

еволюціонували разом із людством і прийшли до симбіозу з нами, тому ми й не 

відчуваємо їх загрози. З такого боку мем уже можна вважати способом 

відображення масової культури. 

Слід згадати й мемологію як науку, що вивчає саме мем не як одиницю 

виміру культури, а як інформацію, що проявляється в різних формах (картинки, 

відео, музика), а також історію появи, розповсюдження, еволюцію й 

систематизацію мемів в Інтернет-мережі.  

 Наразі звернемось до більш приземленого, а саме до мемів з котами, та як 

це спричинило «революцію» в сучасному світі. Почалося все з досліджень 

інтернет-мему в роботі Кейт Мілтнер, яка була написана для захисту 

магістерської дисертації з медіанауки й була присвячена мемам з котиками. 

Потім в 2011 р. видавництво Time розповіло по цю роботу, відкривши її для 

широкого кола осіб. Вже в 2017 р. декілька університетів відкрило цілі програми 

з підготовки бажаючих вивчати інтернет-мем, в тому числі й один з найстарших 

британських університетів – Кембріджський. Творці програми з вивченню мемів 

заявили про мем-революцію, що й ознаменувало становлення популярності 

мему. На сьогодні відомо, що європейські університети створюють навчальні 

програм для своїх студентів і в більшості випадків такі програми передбачають 

підготовку до захисту магістерської дисертації мемології. Тому насправді не 

варто сприймати меми лише як смішні картинки чи цитати. Останні можуть 

володіти набагато серйознішим змістом, стаючи предметом досліджень. 

Не можна не звернути увагу на інтернет-мем як універсальний носій 

інформації в сенсі його використання в поглибленні певного знання й здобуття 

досвіду. Сьогодні стало популярним вписувати в навчальну програму, особливо 

школи, матеріал зі смішними картинками, які б мали повчальний характер, 

містили якісь норми, правила, тези й при тому подобалися тим, на кого вони 

спрямовані. Така практика виходить з того, що людина краще запам’ятовує ту 

інформацію, яка б їй безпосередньо подобалась, і переносить її на смішні 

картинки. Це досить практично для засвоєння відповідної інформації тому, що в 

період посилення ролі засобів масової інформації, Інтернет-мережі, 

персональних комп’ютерів тощо людині більш цікаво дивитися, до прикладу, 

відео з цікавими вставками, аніж монотонно зачитувати матеріал з певного 

підручника. Разом з тим, не варто вказувати на те, що друкований матеріал 

втратив свою актуальність, однак людину легше зацікавити до прочитання й 

вивчення цього матеріалу, якщо перед цим показати деякі сатиричні малюнки, 

пов’язані з ним. Прикладом тут може бути німецький мислитель Фрідріх Ніцше, 

цитати якого набули значної популярності серед форумів і блогів у «всесвітній 

мережі» й зацікавили користувачів до дослідження його біографії, філософськи 

позицій тощо, хоча й у більшості поверхнево. 

Використання інтернет-мему в розмові й опрацюванні матеріалу також має 

свої наслідки. До прикладу, сучасні дослідження показують, молодь більш 

активно опрацьовує матеріал з викладачами через текстовий формат в чаті, аніж 
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в спілкуванні через Skype, що досить актуальне на сьогодні під час пандемії. 

Одне групове інтерв'ю проходило в офлайн-режимі, а інше проводилося через 

Інтернет-мережу за допомогою групового відеочату в Skype. Офлайн-група (далі 

– група 1) виявилась активнішою, думки більш різноманітними, мала місце 

дискусія, учасники доповнювали висловлювання одне одного. Онлайн-група 

(далі – група 2) була менш активною, учасники не так охоче взаємодіяли одне з 

одним, лише прямо відповідали на запитання модератора, не реагуючи на слова 

інших. Останнє можна пояснити специфікою онлайн-комунікації, що впливає на 

групову динаміку [1, c. 417].  

Перегляд мемів дає можливість зрозуміти тенденцію розвитку суспільної 

думки, і те, чому сучасна людина віддає перевагу. Йдеться зокрема про так 

званий «хайп», яке позначає щось популярне. Такі тенденції розвитку 

допомагають не тільки в дослідженні мему як явища, а й слугують 

інформативною базою для того, щоб знати, що саме популярне серед людей,. 

Таке знання важливе, до прикладу, підприємцям, діячам культури та тим, хто 

зайнятий у сферах, пов’язаних з інформацією.  

З функціональної точки зору мем підсилює соціокультурну інтеграцію в 

суспільстві, дозволяючи кооперувати суб'єктів-однодумців в єдиний 

символічний простір, побудований на прецедентній для групи суб'єктів ідеї або 

явищі. При цьому слід врахувати, що, як й у випадку з багатьма культурними 

феноменами, розглянутими в соціальній оптиці, меми сприяють і соціальній 

дезінтеграції в тому випадку, якщо тиражований образ не поділяється або 

суперечить ідеології групи. Онлайн-простір вибудовує нову соціальну ієрархію, 

яка, по-перше, має зв'язок з «простою» стратифікацією, а, по-друге, повторює її 

«закони», тиражуючи культурні стереотипи, й стигматизує соціокультурний 

простір [2, с. 166]. 

Отже, в якості підсумку можна сказати, що інтеренет-мем це сучасна 

формою відображення масової культури, яка вирізняється своєю 

функціональністю та впливом на суспільну думку й процес отримання 

інформації. Основною його перевагою є досить легка сприйнятість широким 

загалом, передбачення інформації, яку було б важко засвоювати через вивчення 

підручника. Дослідження самої інформації, що міститься в мемі, може 

допомогти при розумінні суспільної думки. Через меми людині легше виражати 

свою думку, що сприяє розвитку комунікації та соціальному зближенню. Разом 

із тим, варто залишатись свідомим щодо ролі мемів. Їх значення для засвоєння 

інформації та під час комунікації повинне залишатись допоміжним. 
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Розвиток інформаційних систем – одна з головних ознак стрімкого 

розвитку суспільства. Сьогодні інтернет, початковою метою якого була передача 

інформації на випадок війни, став потужним засобом комунікації між великою 

кількістю людей. Сучасна мережа – це велика кількість ресурсів, на яких 

розміщені послуги та інформація. Крім цього, важливе місце в інтернеті 

посідають соціальні мережі. Соцмедійні застосунки базуються на обміні та 

поширені інформації, фото, відео, проведенні онлайн-трансляцій та ін.  

В сучасному світі користуватись інтернетом можна навіть змалку, чи то 

просто переглядаючи улюблені мультфільми у вільному доступі на 

різноманітних веб-сайтах, чи замість вуличних ігор з сусідськими дітьми грати в 

ігри онлайн. В свою чергу соціальні мережі є середовищем цікавішим для 

підлітків та людей більш усвідомленого віку, оскільки це засіб спілкування та 

можливість поділитися частинкою свого життя з іншими. Сьогодні такі 

застосунки займають значну частину робочого столу комп’ютера або меню 

телефона. Тому постійне використання соціальних мереж зайняло своє місце 

поряд з такими чинниками як походження, сім’я, виховання, школа та оточення 

у формуванні особистості, а контент, який створюється на таких платформах 

стоїть поряд з культурним розвитком населення. 

Вміння самовиражатися – одна зі складових формування особистості, а в 

еру інформаційних технологій це стало можливим через поширення наприклад 

аматорських відео. Інколи це випадково зняті відеоролики, призначені для 

перегляду в колі сім’ї чи друзів, які стають вірусними з поширенням в інтернеті, 

деякі ж відео – продумані, навіть самостійно зрежисовані. Чимало інтернет-

платформ базуються на розміщені відео, проте лише частина користується 

справжньою популярністю у користувачів. Однією з таких соціальних мереж є 

TikTok, який ми розглянемо з метою аналізу аматорського відеокліпу, як жанру 

сучасного  мистецтва та визначимо роль впливу нової медіа-реальності на 

формування особистості. 

TikTok – платформа для поширення коротких відео на різноманітну 

тематику. Система містить особливий, нестандартний контент, який свідчить про 

різноплановість сучасного суспільства. Не дарма «поступово головним 

джерелом задоволення потреби в інформації і естетичних цінностях стає 

блакитний екран», адже саме таке представлення інформації є зручним у наш час 

[2].. Контент системи TikTok містить аматорські відеоролики різноманітного 
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характеру, від мистецьких до навчальних, від розважальних до відео, які 

висвітлюють теми про політику та проблеми суспільства – все це інформація, яка 

впливає на користувачів. Через вільний доступ до поширення відеороликів 

«людині стає під силу не просто перебудовувати навколишній світ, а й 

створювати власний Всесвіт, який кориться продиктованим ним самим законам 

- віртуальну реальність, творіння його розуму і фантазії» втілюючи свої ідеї та 

виносячи на загал думки у відео, тривалістю в декілька секунд [1].  

TikTok – це можливість створювати свій унікальний контент, а також 

ділитися своїми інтересами. Саме тому однією зі сторін цієї соціальної мережі є 

реклама. Компанії покладаються на алгоритми системи, щоб популяризувати 

свій продукт, зробити короткий огляд та можливо зацікавити  користувача, 

поповнити свою клієнтську базу. Це хороша платформа для тих, хто хоче, щоб 

про нього, або його діяльність дізнались. Тому це не тільки про рекламу, а й про 

інтереси, тобто у TikTok  можна поділитися своєю музикою, винаходами, 

творчістю, будь-якою діяльністю, яка приверне увагу аудиторії, яка цікавиться 

цим напрямком. TikTok допомагає саморозвиватися, адже безліч користувачів 

діляться своїми знаннями, наприклад розбираючи популярні зарубіжні серіали, 

вивчають нову мову, хтось будує свій контент на вивчені історичних подій, 

математики та інших наук, орієнтуючись на підготовку школярів до екзаменів. 

Деякі ж користувачі діляться своїм відчуттям прекрасного, знімаючи естетичні 

відео, міні-серіали, створюючи підбірки улюблених фільмів, музики та ін. 

Аматорські відеоролики, зокрема у TikTok,  це мистецтво самовираження у наш 

час і спосіб поділитись ним з суспільством.  

Спробувавши вести свій акаунт, людина стане на крок ближче до 

формування лідерських якостей, адже таким чином, вона буде вести за собою 

своїх наслідувачів, стане авторитетом для підписників. Глядачі ж, спостерігаючи 

за досягненнями блогерів, які зазвичай висвітлюють своє життя ідеалізованим, 

розвивають відчуття перфекціонізму. Результатом таких порівнянь може бути 

прагнення стати кращим та наявність цілей у житті, або ж з негативної сторони 

– відчуття неповноцінності та вічного прагнення ідеалу. Адже «задаються 

відповідні зразки поведінки, з якими індивіди співвідносять свою поведінку, 

дотримуючись моральним зразкам і моральним зобов'язанням» [3, с. 117]. Потік 

відео, який переглядає користувач впливає на його сприйняття того, що 

правильно а що ні, як говорить Коен: «самі медіа вирішують, що морально чи 

аморально, наклеюючи на вчинки ярлик девіантності» [3, с. 117]. 

Інколи мережа затягує і ми не помічаємо, що відбувається поруч. А саме 

прокрастинація, яка починає гальмувати процес розвитку. Загальний час, який 

ми проводимо в соцмережах та у мережі Internet загалом, займає значну частину 

нашого життя. Часто взявши в руки телефон на декілька хвилин, ми не 

помічаємо, як швидко йдуть години. За бездумним переглядом відео, часто 

“вірусних” трендів, в TikTok, віддаляємось від реального світу. Саме однією з 

його найголовніших особливостей є поширення “вірусних” трендів. Відео, які 

стають популярними, набирають велику кількість переглядів сприяють їх 

повторенню з метою отримати такий же успіх, що свідчить про стадний інстинкт 

та є погонею за популярністю. Людина втрачає свою індивідуальність з метою 
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отримати якнайбільше переглядів. Крім переглядів, автор отримує й відгуки на 

свої відео, позитивні або ж негативні. 

Часто вживане слово в інтернеті хейтер – людина, яка пише неприємні речі 

або критикує чиїсь досягнення. Деякі хейтери пишуть негативні речі через 

заздрість, інші аналізують досягнення, хтось висловлює думку, коли не питають, 

а інколи й зовсім намірено намагаються образити. Хейт може як підірвати так і 

укріпити самооцінку особистості. Той, хто встоїть перед хейтом, розвине 

адекватну самооцінку, яка дозволить правильно співвідносити свої сили, в 

іншому випадку – неадекватна самооцінка під впливом хейту деформує 

внутрішній світ особи. 

Проводячи час за написанням коментарів під відео, їх переглядом, 

поширенням та переписками в мережі, ми замінюємо спілкування вживу, яке 

потрібне для розвитку соціалізації. «Безсумнівно, правий був Платон, коли 

говорив про втрату живого спілкування в письмовій культурі, яка веде до 

інтелектуальної самотності в безжиттєвому процесі вилучення німих фактів» [4]. 

Й справді, надмірне проведення часу в мережі погіршує вміння будувати свої 

відносити з людьми в реальності.  «Книгодрукування, а потім газета», а зараз і 

мережі по типу TikTok, «зруйнували традиціоналістську комунікативність» [4]. 

Будь-які чинники, які впливають на формування особистості, мають свої 

позитивні та негативні сторони. Інтернет став частиною життя суспільства, а 

соціальні мережі – його засобом комунікації. Для визначення впливу сучасних 

соціальних мереж, розглянуто платформу TikTok – нову медіа-реальність, яка 

поширює різні думки, погляди, інтереси через короткі аматорські відеокліпи. 

Дана соціальна мережа – культурний осередок поширення нових знань та 

поглиблення в загальновідомі. Вплив таких платформ як TikTok постійно росте, 

проте необхідно пам’ятати, що поряд з ними все ще є й інші засоби пізнання 

інформації, а інтернет – не єдиний засіб соціалізації, розвитку та росту 

особистості. 
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м. Рівне 

 

Масова свідомість – один із видів суспільної свідомості, конкретна форма 

її реалізації. Особливий, специфічний вид суспільної свідомості, властивий 

значним неструктурованим множинам людей. Масовій свідомості не потрібно 

було формуватися в історичному контексті, адже її прояви можна ототожнити з 

першими масовими невдоволеннями. Прикладом цього можуть слугувати бунти, 

повстання та виступи за свої права. В ці моменти скупчення людей об’єднуються 

під впливом спільної ідеї, та не звертають увагу на те, чи знайомі люди оточують 

їх. Саме ідеї формують масову свідомість. 

Масовість людської культури є закономірним результатом технічного, 

політичного та економічного прогресів. Поява писемності, такі винаходи, як 

друкарство, телеграф, радіо – кожен з цих кроків покращував процес передачі 

інформації, робив його більш доступним і зрозумілим для пересічної людини.  

 Індустріалізація та розвиток засобів комунікації сприяли насиченню людей 

матеріальними благами та розвитку культури споживання. На фоні цього почали 

розвиватися об’єднання, орієнтовані на інтереси своїх учасників. Утворювались 

цілі субкультури, що впливали на усі аспекти життя учасників, в тому числі і їх 

поведінку у суспільстві. 

 Зі створенням Інтернету, людська взаємодія остаточно глобалізувалася, 

світ став тіснішим, ніж будь-коли. Інтернет став основною інформаційною та 

комунікаційною базою для взаємодії людей, які можуть знаходитись за тисячі 

кілометрів один від одного. Виникла потреба в уніфікації людських взаємодій в 

рамках платформи-сервісу, що пов’язуватиме різноманітні спільноти та 

допомагатиме залучати учасників з різних куточків світу. Так і виникли соціальні 

мережі, що стали каталізатором утворення величезної кількості мас.  

 Соціальні мережі дали імпульс подальшому розвитку субкультур та 

об’єднань за інтересами, в яких учасники не тільки поширюють між собою 

інформацію різних форматів, але й за допомогою Інтернету організовують події 

у реальному житті. Значною частиною користувачів, що приєднуються до таких 

спільнот, є діти або підлітки, адже зазвичай в них ще немає сформованих 

інтересів. До того ж, вони є більш допитливими та жадібними до нових знань. В 

результаті цього, популярні, «трендові», інтереси масово заманюють нових 

користувачів, в особливості дітей. Іншими словами, соціальні мережі значною 

мірою визначають інтереси поколінь. 

 Одним з головних факторів у поширенні соціальних мереж стала тенденція 

до деанонімізації. На перших етапах розвитку комунікаційних платформ, 
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взаємодія користувачів носила швидше хаотичний характер, так як усі зв’язки 

були анонімними та нерегулярними. Будь-які цифрові сліди, що лишав 

користувач, вели лише до його нікнейму, за яким було майже неможливо 

ідентифікувати людину. Перша глобальна соціальна мережа, Facebook, була 

спроектована таким чином, що дійсно ефективне користування забезпечувалось 

за рахунок вказання реальних даних. Лише тоді юзер міг без проблем знайти 

своїх знайомих та однодумців. Більше того, реальні дані викликають більше 

довіри у інших, адже це можливість однозначно ідентифікувати співрозмовника. 

Таким чином, перехід до деанонімізації допоміг ефективно «будувати віртуальні 

комунікації моделей реальних взаємодій, використовуючи соціальні мережі як 

повноцінний засіб спілкування та самопрезентації» [3, c. 349]. 

 З іншої сторони, деанонімізація несе у собі значні негативні 

наслідки.  Реальна інформація, яку вказують користувачі, використовується 

корпораціями у власних корисливих цілях. Соціальні мережі можуть 

контролювати значну частину інформаційного поля особистості. 

Швидкоплинність інформації призводить до деструкції традиційних форм 

мислення. Соціальні мережі є потужним засобом впливу та маніпуляції масовою 

свідомістю людей. Алгоритми, які показують «релевантний контент», можуть 

просувати або приховувати інформацію, в залежності від своїх цілей. Соціальна 

мережа може саморегулювати розміри та настрої мас, що очевидно є значною 

проблемою. 

 Втім, інтернет все ж залишається хаотичним середовищем, яким 

неможливо повністю керувати. Сучасні соціальні мережі влаштовані так, що 

неможливо перебувати в них без постійних контактів з іншими людьми. Часто ці 

люди відстоюють інші погляди, інші ідеології, є представниками інших мас. В 

результаті, можна спостерігати величезну кількість конфліктів, більшість з яких 

навіть не має змістовного підґрунтя. Відчуття вседозволеності, яке в значно 

більших об’ємах панує в інтернеті, породжує в людях безтактність  та бажання 

втручатись у все, нав’язуючи свою убогість безцеремонно та безоглядно. Усе це 

робить людину швидше схожою до дитини чи дикуна, ніж до цивілізованої 

людини. За словами Ортеги-і-Гассета: «Процедури, норми, ввічливість, 

посередні звичаї, справедливість, рація! Всі вони насправді передбачають 

корінне та поступове бажання, щоб кожна особа числилася з іншими. Цивілізація 

– це передусім бажання співжиття» [2, c. 61-62]. 

 «Феномен масовості інтернет-комунікацій настільки широко 

розповсюдився, що став визначальним чинником на формування свідомості та 

впливу на настрої цілих міст та країн» [1, c. 77]. Актуальним прикладом цього 

твердження можуть бути події в Білорусі. Акції протесту, які розпочались після 

фальсифікованих виборів, швидко досягли революційних масштабів та у значній 

мірі впливають на ситуацію у країні. Характерно, що основним організатором і 

координатором протестів виступив не політик чи відома особа, а інформаційний 

канал у месенджері Telegram. За лічені години кількість учасників каналу 

перевищила два мільйони осіб. Вся інформація про час та точки збору 

мітингуючих, інформація про пересування силовиків, політичні заяви – усе це 

миттєво поширюється поміж небайдужих білорусів. Правлячий режим намагався 
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блокувати телефонний зв’язок та інтернет, маніпулювати масами через 

провладні спільноти у соціальних мережах. Той факт, що віртуальна маса, хоч і 

під впливом соціальної нестабільності, може на рівних боротись з чіткою 

політичною структурою є показовим. 

 У наш час все більше прослідковується тенденція міграції мас у мережу 

Інтернет, зокрема у соціальні мережі. З однієї сторони, неправильно визначати 

масову свідомість як позитивне чи негативне явище, адже вона є невід’ємною 

характеристикою будь-якого об’єднання людей. З іншої ж, потрібно усвідомлено 

відноситися до її впливу на формування особистості. Суспільство – це завжди 

динамічна єдність двох чинників: меншин і мас. І головними завданнями 

сучасного суспільства в контексті масової свідомості є продовження її 

досліджень у віртуальній реальності та пошук балансу між меншинами та 

масами, вивільнення від «бунту мас», у якому ми живемо зараз.  
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Філософський аналіз життєвого світу сучасної молодої людини, в контексті її 

ціннісних орієнтирів й формування на цій основі моделей поведінки соціальних 

груп, постає особливо актуальним в умовах динамічних глобалізаційних 

процесів. Адже саме молодь є потужним системоутворюючим фактором 

сучасного суспільства, його рушійною політичною, культурною, соціально-

економічною силою. Завданням даної розвідки полягає у дослідженні життєвого 

світу сучасної молоді у світлі провідних підходів теорії поколінь. Визначення 

головних її проблем, пріоритетних сфер інтересів та виявленні основних 

чинників, що впливають на формування життєвих цінностей молоді. Серед  

традиційних – це пошуки сенсу життя, дружба, кохання, кар’єра, відпочинок, 

створення сім’ї, здоров’я, освіта, комунікація.  

Авторство поняття “життєвого світу” в якості смислової домінанти культури, 

що протистоїть “об’єктивно-науковому світу”, належить німецькому філософу 

Едмунду Гуссерлю. Цей світ для філософа існує в багатоманітних формах 

“живої” даності як “справді споглядальний, досвідний і в досвіді осяжний світ, у 

якому практично розгортається усе наше життя” [3, c.88]. Будучи наперед даним 

у багатстві чуттєвого сприймання, переживань та цінностей, він набуває 

особливої значущості саме як “як світ культури”, що наділений сенсом 

“доступності-для-кожного” [4, с.56]. 

Згідно з Еріхом Фроммом, людина у власних можливісних вимірах 

позитивної та негативної самореалізації у світі постає проблемою в якості її 

буттєвої ознаки, що характеризується власною непередбачуваністю, складністю, 

суперечливістю та незапрограмованістю. Багатоманітність  культурних  моделей  

у  контексті  глобалізаційних  процесів  породжує пошук власної ідентичності, 

як потребу витворення індивідуального світу на основі нових зв’язків. Його, на 

нашу думку, можна резюмувати тезою “життєсвіт – це світ людини, мови і 

культури”. Де у площині життєсвіту всі предмети володіють значимістю та 

цінністю стосовно інтересів, цілей, поглядів людини, яка перебуває в 

небайдужому чуттєвому, дотичному відношенні до них.  

Як відмічає наша сучасниця, проф. Тетяна Титаренко, життєвий світ 

особистості, окрім життєвого часу, включає і життєвий простір. Це простір 

значущих взаємин “я – ти” контактів, небайдужого ставлення одне до одного.  

Отже, лише особистість з її планами та установками, невичерпними 

потребами та несвідомими імпульсами визначає спектр, в якому людина бачить 

зовнішній світ, орієнтується у ньому, пристосовується до життя. 

Але варто наголосити, що життєвий світ особистості – це не лише людина у 

її минулому, теперішньому і майбутньому. Це ще й людина, що визначає міру 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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самореалізації тих, хто поруч із нею. Водночас це й людина, міру самореалізації 

якої визначають інші люди, які можуть стимулювати, сприяти і обмежувати, 

заважати, надихати і штовхати у прірву самознецінювання. Поза взаєминами 

життєвий світ неможливо собі уявити. 

 Примітним є й те, що життєвий світ здатен збіднювати зовнішню дійсність. 

Відбувається це тому, що далеко не все довкола нас в однаковій мірі цікавить, не 

все відповідає цілям нашої провідної діяльності, нагальним потребам. При тому 

ж спостерігаємо й приклади збагачення зовнішньої дійсності, привнесення в неї 

свого, індивідуального культурноісторичного значення.  

Отже, життєві світи розрізняються за масштабами задумів, сподівань, дій, 

широтою інтересів та напруженістю зусиль на шляху постійного вибору. 

Резюмуючи  різні дефініції життєвого світу і процесів його формування 

визначимо найбільш  усталені підходи до його тлумачення. Іноді життєвий світ 

ототожнюється з тим, що можна назвати повсякденним життям, а іноді – зі світом 

культури. Оскільки духовне життя людини осмилюється з позиції взаємодії та 

зв’язку всезагального та індивідуального, врахування соціокультурних факторів 

життєдіяльності, потребуючи особистісної самореалізації в культурі. У цьому 

сенсі “світ людини” і є “світом культури”, а світ духовного як цілісний феномен 

людського життя та культури, необхідна передумова моральнісного становлення 

особистості. 

Згідно з визначенням (тлумачного словника), молодь – це соціальна 

демографічна група, що виділяється на основі сукупності вікових характеристик, 

особливостей соціального положення, що визначаються суспільним устроєм, 

культурою, закономірностями соціалізації та виховання. Демографічний 

стандарт України розглядає молодь як групу людей від 14 до 35 років. На думку 

доктора філософії в галузі права Ігора Фріса, у соціальному контексті молоді 

характерний період переходу від дитинства до дорослості. Він акцентує увагу на 

особливостях такого переходу, від залежності до незалежності, від 

безвідповідальності до відповідальності [1, 112].  

Переважає думка, що базові цінності особистості формуються в період так 

званої первинної соціалізації індивіда, до 18-20 років, а потім стають достатньо 

стабільними, суттєво змінюючись лише у кризові періоди життя людини.  

Згідно теорії поколінь, розробленої американськими вченими Вільямом 

Штраусом та Нілом Хоувом у 1991 р., кожному поколінню властива певна 

психологічна специфіка, яка залежить від подій у світі. Дослідники демографії 

виокремлюють 8 поколінь населення світу. Від втраченого покоління (Lost 

Generation), народжені в 1880 –1900 рр. до Y, міленіали (Generation Y) з 1983 до 

середини 1990 рр. та  Z (Generation Z)  – народжені між 1990р. та 2012 рр. [2] 

Орієнтовно кожні 20 років з’являється нове покоління. Варто відмітити, що 

всі ці рамки дещо приблизні, адже місце народження, країна, континент теж 

мають значення. Наймолодші покоління сьогодення – це покоління «Y» 

(міленіали) та «Z» (постміленіали). Покоління «Z». Сьогодні це ще школярі та 

студенти. Їх можна назвати цифровими аборигенами. На відміну від своїх 

попередників, нинішні діти вже виросли зі смартфоном в одній руці та 

планшетом в іншій [2].  
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Покоління «зетів» – це яскравий приклад людей, які з’явилися у часи великої 

глобалізації та постмодернізму [5]. Це перше покоління, життя якого повністю 

пов’язане із смартфонами, перебуванням в онлайні, соціальних мережах, блогах,  

мережевих іграх;  форумах;  чатах;  які активно користуються електронною 

комерцією, електронними дошками оголошень та онлайн картами. Вони як і 

попереднє покоління Y, відстоюють рівність і права, та гендерні аспекти, не 

ставлять зайвих запитань, самостійно шукаючи інформацію в мережах. 

Діти цього покоління росли в середовищі де повно кольорових, цифрових 

екранів. Як зазначають дослідники, життя в такому середовищі впливає й на 

духовний розвиток. На даний момент є небезпека того, що діти поступово 

переходять на підтримання мозкової активності технологічними засобами 

прогресу, опрацьовуючи інформацію, яку черпають з глобальної інформаційної 

бази – Інтернету. Це сприятиме в подальшому скороченню кількості 

інноваційних ідей і самостійних розумових процесів, оскільки школярі, в 

основній масі, виступають пасивним інформаційним споживачем. У 

психологічному плані, маємо відзначити, що великий потік різноманітної 

інформації в соціальних мережах досить часто призводить до інформаційного 

перенавантаження людини, що проявляється в нездатності концентруватися на 

необхідних чи запропонованих заняттях, саморуйнівній поглинутості певною 

однобічною діяльністю. 

Від 1991 року вже виросло одне (25 років) покоління, котре саме зараз 

вступає в найактивнішу фазу свого сімейного, соціально-політичного та 

культурного життя. Представники покоління «Z» – це молодь яка хоче все і 

відразу. Вона не знає кордонів і меж, перебуває у віртуальній площині та 

женеться за враженнями сьогодення. Згідно з дослідженнями, вони проводять за 

комп’ютером у середньому три-чотири години як мінімум. Сучасна молодь 

зазвичай промінює живі зустрічі на переписку у месенджері, а події з власного 

життя часто виносять назагал. Інстаграм замінив фотоальбоми, а паперові фото 

нині вважаються раритетними. 

Цікаво, що у ХХІ столітті вік людини практично не грає жодної ролі. 

Щомісячний дохід каналу «Kids Roma Show» на ютубі за даними Social Blade  –

34 тис, – 542 тис доларів. Зіркою цього каналу є шестирічний Рома і таких 

«багатих» і успішних дітей як Рома доволі багато. Як «володарі», так і «слуги» 

соціальних медіа, не тільки користуються перевагами соціальних мереж, а й 

інвестують у створення контенту багато часу і зусиль. 

Це доволі креативне покоління. Багато з них рано досягають успіху, і у 

технологічних сферах: у свої 14 років Тейлор Вілсон збудував у гаражі свого 

батька термоядерний реактор щоб знайти рішення енергетичних проблем 

людства, а Самуїл Кругляк Український школяр із Кіровоградської обл. здобув 

бронзу на Олімпіаді геніїв у США за проект, який допоможе отримувати 

електроенергію з атмосфери. За перемогу українець змагався із двома тисячами 

молодих винахідників із усього світ. Вісімнадцятирічна співачка Біллі Айліш у 

2020 році отримала 4 статуетки Греммі за: Альобом року «When We All Fall 

Asleep? Where Do We Go?»; Запис року; Пісня року «Bad Guy»; і кращий новий 

артист року. Не кожний поп-виконавець якому далеко за 30 може похизуватися 
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такими здобутками. Блогери, ютубери, співаки, моделі – це все люди власного 

бренду. За допомогою інтернету вони стають відомими, створюють собі ім’я 

яким власне і заробляють. 

Тотальний вплив чинить на покоління Z реклама. Цей засіб впливу не завжди 

буває позитивним. Головні негативні моменти полягають у тому, що реклама 

спричиняє стетеотипізацію мислення, а відтак - поведінки, нав’язує готові моделі 

й стандарти життя. Часто люди оцінюють себе та інших в залежності від того 

чим вони володіють, а не від їхніх особистих якостей. особливо у підлітковому 

віці, дуже часто піддаються під вплив реклами та мас-медіа, де пропагується 

досконале тіло. Це призводить до прискіпливої уваги до власної зовнішності, 

пошуку реальних та уявних недоліків і, в результаті, до появи комплексів. З 

кожним роком все більше жінок звертається до пластичної хірургії. Якщо ще 10 

років тому назад зміна носа чи збільшення губ вважалося чимось екзотичним, то 

тепер це майже норма. Старшому поколінню важко зрозуміти тренд на пластичні 

операції, однак все ж таки попит на це зростає. 

Вегетаріянство, сироїдство, різноманітні дієти, часто дають і безплідність, 

анорексію, булімію та розлад харчової поведінки. Хлопці вільний час проводять 

у спортзалах і набирають м’язи. Молодь почала приділяти більше часу своїй 

зовнішності.  

Популярним трендом серед сучасної молоді стає течія бодіпозитив, в основі 

якої лежить одна проста думка: всі тіла прекрасні. Цей рух пропагує, що світ,  

просякнутий красою, в якому важливо полюбити себе. Щоб відчувати себе 

значущою та достойною людиною, не потрібно виглядати, як модель з 

обкладинки глянцю. Потрібно жити в гармонії з собою та перебувати у 

комфортному образі. Варто зазначити, що бодіпозитивною може бути як струнка 

худорлява дівчина, так і з пишними формами. Одне з досягнень бодіпозитиву - 

це розширення уявлення про красу. Ще років 10 тому важко було уявити модель 

плюс сайз, але сьогодні це реальність. Бодіпозитив – це не про відсутність спорту 

чи правильного харчування, це історія про сприйняття себе. 

Відмітимо й «екологічний тренд». Молоді люди все більше відмовляються 

від пластикових пляшок, коктельних трубочок, пакетів у супермаркетах. У цьому 

плані «зети» набагато свідоміші за попередні покоління. Також багато хто з 

цього покоління підтримує вегетаріанство.  

Отже, підсумовуючи відзначимо, що враховуючи сучасний тип життя, молоді 

люди все частіше обирають віртуальне спілкування аніж живе. До позитивних 

аспектів особистісного розвитку за допомогою Інтернет-спілкування можна 

віднести: подолання комунікативного дефіциту, розширення кола знайомих, 

підвищення інформованості в обговорюваних питаннях, знайомство з людьми з 

різних країн та контенентів, обмін інформацією на великій відстані, 

самоствердження, можливість створювати бізнесові проекти. У зв’язку з цим 

можна з упевненістю говорити про таке поняття як віртуальна комп'ютерна 

соціалізація (кіберсоціалізація). 

До негативних наслідків треба віднести: тотальний вплив гаджетоманії на 

психофункціональний стан молоді, і також негативний вплив на їхні стосунки з 

друзями, сім'єю та оточуючими. Чим більше людина витрачає свого часу на 
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спілкування в соцмережах, тим більше вона стає віддаленішою від реального 

життя. Вона стає замкнотою, невпевненою, боязкою в плані живого спілкування, 

крім того, живе спілкування може викликати роздратування. Людина з часом 

починає втрачати навички мовного та невербального спілкування. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів обраної проблеми, а лише 

показує найбільш стереотипні прояви та ціннісні орієнтації. Подальшого 

вивчення потребують культурні, духовні, гендерні особливості проектування 

молоддю життєвого шляху, розгортання структур життєпроектування впродовж 

окремо розмежованих вікових періодів, – зокрема підліткового віку, студентства, 

дорослості, особливості взаємозв’язку цього інтегративного психологічного 

утворення з іншими структурами особистісного й соціального світу людини. 
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УДК 159.935 

РОЛЬ МІМІКИ ТА ЖЕСТІВ У ЛЮДСЬКІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

здобувачка вищої освіти Сиротинець Єлизавета Вікторівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Ємець Н.А., 

Національний університет «Чернігівська Політехніка»,  

м. Чернігів 

 

Комунікація — це процес обміну ідеями, поглядами, емоціями між двома 

або більше співбесідниками, спілкування за допомогою вербальних і 

невербальних засобів з метою передавання та одержання інформації [1]. 

Міміка посідає досить значне місце в процесі комунікації як додатковий 

засіб вираження та сприймання емоційного стану людини, оскільки вона є 

органічним виявом її внутрішнього життя [3]. 

Жестова мова — це такий вид спілкування, який дає змогу позначати 

літери алфавіту, а також слова  певними жестами. Жестову мову для обміну 

інформацією використовують як люди з вадами голосових зв’язок  та слуху, так 

і люди без таких вад [4]. 

Якщо ви володієте мовою міміки й жестів це допоможе вам більш точно 

визначити позицію співбесідника. Ви можете розуміти, як людина сприйняла те, 

що ви говорите, - зі схваленням чи не погоджується, розкутий ваш співбесідник 

чи ні, зайнятий самоконтролем чи нудьгує. 

Обмін поглядами, вираз обличчя співбесідника, наприклад, усмішки і 

прояв несхвалення, підняті й зсунуті брови, живий погляд, схвалення чи 

несхвалення у погляді – усе це приклади невербальної комунікації. 

Використання пальця щоб вказати на предмет, прикривання рота рукою, дотик, 

млява поза також відносяться до невербальних способів передачі значення. 

У практиці взаємодії виділяють кілька основних жестів, що відображують 

внутрішній стан людини. Жести відкритості свідчать про те що людина щира та 

бажає говорити з вами відверто. Наприклад до цієї групи знаків відносяться: жест 

“розкриті руки” – суть у тому, що співрозмовник тягне до вас свої руки долонями 

вверх. Жест “розстібання піджака” – люди, які дружньо до нас відносяться, часто 

розстібають і навіть знімають піджак у вашій присутності.  

Жести підозрілості і скритності свідчать про недовіру і сумніви, а також 

про бажання щось приховати від вас. У цих випадках людина починає терти 

підборіддя, чоло, прикриває обличчя руками. Але найчастіше співбесідник 

просто відводить погляд у бік. Якщо співрозмовник посміхається, то, можливо, 

він за штучною посмішкою намагається навмисне сховати свою нещирість? 

Жести і пози захисту є знаком того, що співрозмовник почуває небезпеку 

або загрозу. Найбільш розповсюдженим жестом є руки, схрещені на грудях.  

Жести міркування й оцінки показують стан задумливості й прагнення 

знайти вирішення якоїсь проблеми. Такий вираз обличчя почасти 

супроводжується жестом “рука біля щоки”. Жест “пощипування перенісся”, що 
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зазвичай поєднується із закритими очима, говорить про глибоку зосередженість 

і напруженість міркування.  

Якщо людина почісує вказівним пальцем правої руки під мочкою вуха чи 

бічної частини шиї то це -  жести сумніву і непевності. 

Жест “почісування вуха” свідчить про бажання співрозмовника 

відгородитися від слів, що він чує. Багато співрозмовників використовують жест 

“ходіння”, намагаючись “розтягнути час”, щоб прийняти важке рішення, чи 

розв’язати якусь проблему. 

Міміка та жести панували у людському світі ще задовго до виникнення 

мови. Чому я кажу про це з такою впевненістю? Тому, що кожному, хто 

сумнівається у моїх словах, достатньо прийти до найближчого зоопарку і 

відвідати шимпанзе чи орангутангів. Їх жести красномовні і навряд чи можуть 

трактуватися подвійно. Міміка приматів дуже виразна, а у поєднанні з окремими 

звуками, створює їх мову спілкування. 

 А що ж до людей? Люди мають унікальну можливість спілкування за 

допомогою звуків, об’єднаних у фонетичні ланцюжки, які створюють звуковий 

ряд – мову. Але міміка і жести нікуди не ділись. Вони продовжували 

вдосконалюватись і змінюватись разом з історією людства. Деякі жести, як і 

слова, ставали “застарілими”, а інші – приходили в наше життя разом з новим 

кроком цивілізації. Наприклад, жест, коли великий палець стиснутої у кулак 

долоні вказував на землю, означав приречення на страту гладіатора у Давньому 

Римі.  

Зараз він майже не використовується, хіба що в історичних фільмах. І, 

навпаки, популярний серед молоді жест, коли демонструється середній палець, 

піднятий догори, увійшов у моду відносно недавно.  

Цікавою, з  цієї точки зору, є природа поклону у японців. Вважається, що 

чим більше японець поважає свого співрозмовника, тим нижче буде його поклон. 

Поклон підлеглого має бути нижчим від поклону його боса, дружини - від 

чоловіка, молодої людини - від літньої. Саме глибина поклону демонструє рівень 

поваги до людини, без зайвих слів дає зрозуміти це оточуючим.  

Таким чином, жест може передати  почуття, які особа відчуває до свого 

співбесідника.  

Ми не будемо зупинятися на класифікації жестів і аналізі їх значення (існує 

багато праць з цієї тематики). Ця маленька праця не мала такого завдання. Але,  

навіть поверхневе вивчення цього питання свідчить, що жести і міміка грають 

велику роль у процесі спілкування між собою людських істот. Саме вони роблять 

нас такими неповторними і унікальними! 

 
1. https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9vc3ZpdGEudWEvdm56L3JlcG9ydHMvbWFuYWdlbWVud

C8xNDg2OC8%3D 

2. https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9ydS5vc3ZpdGEudWEvdm56L3JlcG9ydHMvbWFuYWdlbW

VudC8xNDg2OC8%3D 

3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 

4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82 

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9vc3ZpdGEudWEvdm56L3JlcG9ydHMvbWFuYWdlbWVudC8xNDg2OC8%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9vc3ZpdGEudWEvdm56L3JlcG9ydHMvbWFuYWdlbWVudC8xNDg2OC8%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9ydS5vc3ZpdGEudWEvdm56L3JlcG9ydHMvbWFuYWdlbWVudC8xNDg2OC8%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9ydS5vc3ZpdGEudWEvdm56L3JlcG9ydHMvbWFuYWdlbWVudC8xNDg2OC8%3D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82
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ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ  

 

здобувачка вищої освіти Смикова Єлизавета Володимирівна,  

наук. керівник: д. філос. наук, проф. Залужна А.Є., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Одним з найголовніших прагнень людства, протягом усього його 

існування, було і залишається, право на свободу та незалежність. В умовах 

прискореного розвитку цивілізації, роль особистості та рівень її свободи слова, 

свободи вибору та свободи дій значно зростають. Проте, часто, не розуміючи 

усієї відповідальності за наслідки своїх дій, людська свобода стає руйнівною 

силою, перетворюється на вседозволеність, що спричиняє повний хаос. 

Свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої. 

Завжди існує необхідність узгодження своєї діяльності з діяльністю оточення, та 

врахування інтересів соціуму. Усі мають рівне право на свободу та несуть 

однакову відповідальність за результати своїх вчинків. Тонка межа між 

свободою та свавіллям наштовхує на необхідність дослідження таких базових 

характеристик особистості, як свобода і відповідальність, а також вивчення 

питання їх взаємозв’язку та усвідомлення особистістю. 

В історії філософії існували різноманітні підходи до визначення свободи, 

шляхів та засобів її досягнення. Значний вклад в розвиток цієї категорії внесли 

Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, К. Маркс, Ф. Енгельс, А. Шопенгауер, Ф. 

Ніцше, Г. Сковорода, П. Куліш та інші філософи та мислителі. Вона поставала 

предметом розмислів Епікура, Августина, І. Канта, Гегеля, Ф. Ніцше, М. 

Гайдеггера, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса, М.  Бердяєва, Е. Фромма та інш. Як 

бачимо, це поняття пройшло довгу еволюцію: це і розуміння свободи як пізнаної 

необхідності, це і «свобода від», тобто свобода від зовнішніх обмежень 

(політичних, громадських механізмів регуляції), до позитивної ‒ «свободи для» 

(особистісної самореалізації та самотворення) [4].  

Свобода – одна з найскладніших філософських категорій, що характеризує 

людину як багатомірну, що визначається можливістю особистості мислити та 

поводити себе відповідно до своїх уявлень і бажань, а не внаслідок внутрішнього 

та зовнішнього примусу.  

Людина це єдиний представник серед усіх живих істот, відносно якої може 

застосовуватись поняття свободи. Тут і спостерігається певний парадокс, серед 

усіх представників живої та неживої природи, людина може володіти 

найменшим її рівнем. Людська свобода обмежується не тільки матеріальним та 

фізичним світом, але й соціальним, до якого входять різноманітні звичаї, 

традиції, правила, вимоги, норми поведінки, системи заборон і заохочень та 

законодавчих актів.  

Втім, свобода не лише надає нам безліч можливостей та варіантів для 

вибору, але й потребує певної компенсації за це, а саме вимагає розуміння 
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відповідальності за особисто прийняті рішення. Вільна людина має можливість 

вибирати, не бути підвладним та не жити за чужою вказівкою, а самостійно 

управляти своїм життям і відповідати за свої вчинки. Тут і з’являється 

взаємопов’язаність свободи та відповідальності. 

Відповідальність – соціальне явище, що відображає свідоме дотримання 

загальноприйнятих соціальних норм та готовність особистості відповідати за 

себе та свої вчинки або, навпаки, бездіяльність. Варто зазначити, що є різні види 

відповідальності, а саме: перед суспільством (зовнішня) та перед собою 

(внутрішня). Зовнішня відповідальність передбачає можливість застосування 

певних суспільних санкцій до особистості, а внутрішня розвиває почуття вини, 

честі, совісті людини і спонукає до самоконтролю та самоврядування. Совість 

виступає внутрішнім «суддею» особистості, гарантом справжньої свободи та 

незалежності. 

Під відповідальністю розуміється певна залежність особистості від чогось 

або когось, зобов’язання перед кимось, що виступає регулятором меж свободи, 

унеможливлює існування «абсолютної» свободи, щоб не перетворити її на 

свавілля і насильство над іншими людьми, тобто не перетворити на неволю. 

Варто зазначити що бездіяльність та байдужість є теж вибором людини, вони 

містять в собі бажання зняти з себе відповідальність, не здійснювати вибір, 

надавши можливість цього вибору іншим. Проте, відповідальність неминуча, 

вона в будь-якому випадку є наслідком, результатом свободи людини. 

Важливою проблемою є не тільки питання взаємозв’язку свободи та 

відповідальності, але й визначення їх меж в процесі життєдіяльності людини. 

Відповідальність, як і свобода, може бути тільки усвідомленою та цілісною. Вона 

приймається людиною, як її борг, право, обов’язок чинити, в певних обставинах, 

саме так, і ніяк інакше, а також брати на себе всю повноту вини у випадку невдачі 

або поразки. Ці дві категорії є відносними, залежними, змінними.  

Реальна свобода вибору особистості не може бути безмежною, а завжди 

залежить від можливостей людини, від конкретних умов її життєдіяльності, від 

того, що їй може запропонувати оточення. З цього і витікає залежність міри 

відповідальності від прагнень, цілей, вчинків та виборів, які ставить перед собою 

людина, які вона реалізує у своїй діяльності. Межами свободи однієї людини є 

свобода іншої, у суспільстві свобода особистості завжди обмежується інтересами 

оточення.  

Отже, свобода і відповідальність є взаємозалежними, нерозривними 

поняттями. Свобода – здатність людей чинити власний свідомий вибір серед 

багатьох можливих варіантів. Відповідальність – регулятор діяльності людей, що 

полягає у їх готовності приймати наслідки своїх вчинків. Відповідальність не 

може існувати без свободи, тому що людина може бути відповідальною тільки 

якщо вона вільна у прийнятті рішень та при вчиненні дій, а свобода без 

відповідальності перетвориться на сваволю, хаос. Тому відповідальність є 

платою за свободу людини у всіх її проявах.  

Усе наше життя – це череда виборів та їх наслідків, відповідальність за які 

лежить на кожному з нас. 
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КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ 
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наук. керівник: канд. філос. наук., доцент, Українець С.Я., 

 Рівненський інститут Київського університету права  

ім.  В.М.Корецького НАН України,   

м. Рівне  

 
У ХХІ столітті прискорюються інтеграційні процеси, що сприяють зближенню 

міжрегіональної культури України. Для того, щоб  бути активним суб’єктом цих 

процесів, необхідно отримати потенціальні можливості для самоідентифікації, а 

через засвоєння нових сенсів – для саморозвитку. Сучасна світова практика 

свідчить про те, що  культура сьогодні здатна стати ключовим фактором 

розвитку держави, оскільки  саме вона має потенціал, який за довготривалістю і 

значущістю перевершує економічний потенціал.  

Нині  успіх багатьох зарубіжних іміджевих кампаній пов'язаний з 

активним використанням культурного капіталу нації. Культурними цінностями 

сьогодні вважаються не тільки окремі об’єкти – пам’ятки архітектури, 

скульптури, живопису, археології, музики, фольклору, а й традиції і навички у 

сфері мистецтва, науки, освіти, поведінка, звичаї, культурна індивідуальність 

народів. Так, у праці С. Анхольт та Д.  Хільдрет «Бренд Америка: мати всіх 

брендів» зазначено:  «Уже з кінця XIX в. культурні досягнення США почали 

продаватися за кордоном. Особливу роль відіграють голлівудські фільми, які 

вихваляють американські цінності, а зарубіжні глядачі насолоджуються 

видовищем і вбирають американську поп-культуру, переймаючись симпатією до 

цієї країни»[1]. У британському міністерстві культури розроблений документ 

«Культура як головний ресурс відродження територій», згідно з яким програми 

розвитку території не працюють, якщо не містять культурної складової. У 

Німеччині також культурна політика також є важливим елементом іміджевої 

стратегії країни. Інститут Гете сьогодні проводить активну роботу з просування 

культурних цінностей Німеччини у 93 країнах світу [2]. 

  Ідея збереження культури - це ідея збереження духу, мови, особливого 

ментального складу, етичних комплексів. Найважливіший аспект культури в  

розумінні це  - прагнення спорудити храм Розуму. Розум покликаний зруйнувати 

панування довільних думок, поставити перед людством універсальні значимі 

цілі і підпорядкувати собі соціальні зміни. Культура ‒ це цілісне явище, яке 

робить людей, що населяють певний простір, з просто населення - народом, 

нацією. У поняття культури повинні входити релігія, наука, освіта, моральні 

норми поведінки людей і держави. Крім цього, культурна політика ‒ важлива 

частина сучасних бренд-технологій.  

Механізми формування іміджу держави з точки зору культурного чинника 

глибоко розкривають концепція символічного капіталу культури французького 
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філософа і соціолога П'єра Бурдьє і теорія гнучкою влади американського 

політолога Дж. Ная. Символічний капітал культури ‒ це колективна пам'ять, 

культурні символи, образи, духовна сфера соціуму. Найважливішим 

інтеграційним механізмом культури є традиція. Саме поняття культури 

припускає наявність традиції як “пам'яті”, утрата якої рівносильна загибелі 

суспільства. Поняття традиції включає такі прояви культури, як культурне ядро, 

ендогенність, самобутність, специфіка, культурна спадщина, культурна 

динаміка. З цієї точки зору імідж держави ‒ невід'ємна частина символічного 

капіталу культури, який заснований на вірі людей, які вважають цей капітал 

цінним для себе, в силу чого він має символічної владою над ними. Символічний 

капітал культури здатний володіти високою притягальну силу не тільки для 

народу власної країни, а й для інших країн. Якщо культурні цінності і ідеологія 

країни привабливі, інші країни можуть з готовністю піти за ними.  

Символічний капітал культури здатний володіти високою притягальною 

силою не тільки для народу власної країни, а й для інших країн. Якщо культурні 

цінності та ідеологія країни привабливі, інші країни можуть з готовністю піти за 

ними. Це стосується не тільки  «високої» культури, зверненої переважно до еліт, 

а й до так званої поп-культури, яка спрямована на масові розваги. Наприклад, 

саме завдяки поп-культурі образ Америки став таким привабливим в очах інших 

країн, оскільки американська поп-культура створює образ США як «хвилюючої, 

екзотичної, багатої і могутньої країни» [3].  

Особливу роль у формуванні іміджевої стратегії держави на основі 

культурного чинника відіграє національна ідея ‒система ціннісних установок 

суспільства, в яких виражається самосвідомість народу і задаються цілі 

особистого і національного розвитку в історичній перспективі. Саме національна 

ідея є ядром символічного капіталу культури, що дозволяє в інформаційному 

просторі сформувати яскравий зовнішньополітичний імідж держави. 

Культурною гегемонією володіє та країна, яка збудує в інформаційному просторі 

і запропонує своїм громадянам яскравий символічний проект національної ідеї ‒ 

систему національних пріоритетів, ідей і традицій, які для більшості виявляться 

більш значимими, ніж будь-які інформаційні впливи ззовні.   

Міжнародний імідж країни повинен надихати її громадян і викликати 

позитивний резонанс у світовій громадській думці. Джозеф Най запропонував 

термін «софт пауер» (soft power), що перекладається як «м'яка сила», або «гнучка 

влада». Гнучка влада ‒ це здатність отримати бажане через залучення, а не через 

придушення. Основне джерело або ресурс «гнучкою влади» ‒ культура країни.  

Для держави «гнучка влада» ‒ це влада його культурних символів, привабливість 

культурних досягнень, які безперервно транслюються по світових каналах 

комунікацій і змушують позитивно говорити про себе весь світ.  

Теза про те, що традиційна «жорстка влада» в світовій політиці, заснована 

на військовій силі, економічні санкції і загрози, повинна поступитися першістю 

«м'якої влади» культури, сьогодні підтримується безліччю вчених 

(Голобородько А.Ю., Хаджар М.Х., песців С.К., Бобило А.М., Жукова П.І., 

Галумов Е.А., Грінберг Т.Е., Безотосний І.А., Волков Ю.Г., та ін.). 

Поняття «культурне домінування», «культурна гегемонія», «культурне 
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панування» зайняли відповідне місце в політичному лексиконі, посилюючи 

ідеологічну складову глобального інформаційного простору, в тому числі й 

України. Культурна експансія стала найважливішим інструментом поширення 

відповідних цінностей, інститутів, способу і філософії життя.  

Таким чином, культурний компонент у структурній моделі іміджу країни 

відіграє одну з провідних ролей, він є свідченням глибини історичної пам'яті ‒ 

важливого елемента легітимності державної влади, історико-культурної 

домінанти, яка носить символічний характер, на відміну від ландшафтно-

кліматичної або економічної. Найважливішим компонентом іміджевої стратегії 

України вважаємо звернення до архетипів і кодів культури, якими постають 

архетип домівки, верби та калини, материнської пісні, тощо. Саме культурна 

складова в іміджевих комунікаціях України містить у собі найбільший ресурс 

ефективного іміджевого позиціонування країни в міжнародному просторі. 

 
1. Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка: мать всех брендов.  М.: Добрая книга, 2010.  

С. 116, с.116 

2. Сайт института имени Гете. Режим доступа: http:// 

www.goethe.de/ins/ru/mos/uun/ruindex.htm (проверено 14.04.2017) 

2.Neal M, Rosendorf. Social and Cultural Globalization. Wash. 2000. P. 1, с.123 
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РОЗШИРЕННЯ ПОНЯТТЯ “ВЕРИФІКАЦІЯ” З МЕТОДОЛОГІЧНИМ 

АНАЛІЗОМ ЕМПІРИЧНИХ ПОЗИЦІЙ Й КРИТИКОЮ ДЕЯКИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ ДОГМ 

 

здобувач вищої освіти Стукало Олександр Володимирович,                                         

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Сарнавська О.В., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Сучасна наука використовує та оперує поняттям верифікації, 

започаткованим К. Поппером [1] у багатьох дисциплінах, починаючи від 

гуманітарних й закінчуючи різними природознавчими дисциплінами,  проте у  

науковців сучасності  може скластися думка, ніби існують окремі  дисципліни, 

істинність окремих положень яких перевірити вкрай важко, а іноді й неможливо. 

Однією з таких дисциплін є математика. 

                З позицій окремих дослідників з чіткими сцієнтистськими позиціями  

можна почути твердження про те, що перевірити істинність будь-яких тверджень 

можна лише чуттєво. Одразу ж виникає ряд запитань до такої позиції: і перше 

питання про те, що ж власне означає чуттєва перевірка, а саме, ця перевірка є 

безпосередньо чуттєвою чи може відбуватись в нашій свідомості шляхом 

оперування абстракцій і редукцією цих абстракцій до конкретних понять, які 

потім можуть мати чуттєве відображення у нашій психіці. Дійсно,   

загальновідома спроба розглядати дефінієнс поняття ”верифікація” має під 

собою й коло дотичних понять, таких як “чуттєво” , “безпосередньо”,  “наочно-

образно” тощо.  Проте як розуміти, чому арифметичні закони досі є  у реальності.   

Відповідь можна сформулювати так  – арифметичні закони  верифікуються, 

проте ця верифікація відбувається через чуттєвий матеріал, а не безпосередньо. 

Й загалом математичні розробки теоретичного характеру, починаючи від 

арифметики й закінчуючи кібернетикою, працюють у реальності, 

опосередковано, й важливим є різниця між внутрішньо-світовою математикою 

та міжсвітовою математикою. Внутрішньо-світова математика виражає свої 

закони через той чуттєвий матеріал, який існує у нашому світі, на відміну від 

будь яких комплексних чисел, які не мають ніякої онтологічної ролі у нашому 

світі, проте можуть існувати у інших світах, відповідно до твердження Лейбніца 

на рахунок тих таки можливих світів[2]. Саме через це математичні розробки в 

якій-небудь топології можуть й не опиратись на логічне мислення, так як така 

структура деформацій не може бути у нашому світі й, відповідно, топологічні 

дані не мають безпосереднього вираження через той чуттєвий матеріал, який є у 

реальності. Саме тому твердження на рахунок невірності якихось із 

математичних розробок у суто теоретичних математичних розділах, не здатних 

до верифікації, є, на нашу думку,  нісенітницею. До того ж логіка інших світів не 

обов‘язково повинна відповідати логіці нашого світу, за тим же твердженням 
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Лейбніца про інші світи та за нашим попереднім досвідом, який вказує на те , що, 

скоріше за все, мислення, наприклад, психічно хворої людини не є логічним (як 

мінімум за тим, що вони вербально не виражають істинних прогнозів у своїй 

побутовій діяльності, де в певних предметів є певні властивості, які, з точки зору 

науковців, істинно виражаються у взаємодіях з іншими предметами й, 

відповідно, думка, яка стверджує інакше, не є логічною в силу надвпливу 

замкненності практичної теорії істини, як єдино домінуючої парадигми в області 

досліджень зовнішніх процессів). А те, що будь-який предмет можна мислити як 

окремий світ очевидним є й  через те, що світ є один з часткових випадків 

системи, й параметри цієї системи як теоретичного поняття може бути як 

розширено, так і звужено. адже для багатьох людей рахувати окремий 

мікропредмет (мікропредметом він є для нас) цілим світом є нелогічно через те, 

що поняттю світ надається тільки два часткові випадки у вигляді зовнішнього та 

внутрішнього світу й, з точки зору теорії інформації , ці світи мають багато даних 

всередині системи, на відміну від обмежених предметів, хоча інформація про 

властивості предмети є обмежена через те, що з попереднього досвіду відомо, що  

теоретично можна додумати купу властивостей для кожного з предметів й таким 

чином наблизити їх до поняття світ, хоча в усвідомленні людей, далеких від 

теоретичних досліджень , такий хід думок недоступний в силу домінуючого 

практичного мислення, яке прямо направлене на адаптацію, а не за допомогою 

складних поведінкових паттернів , пов‘язаних часто з діяльністю у сфері науки. 

Також потрібно чітко розуміти, що чуттєвої верифікації (самій по собі, без 

мислення) не існує. Навіть самі прості теортичні дослідження в області механіки 

знаходять математичні, узагальнені сутності у чуттєвому матеріалі й процес 

перевірки включає в себе аналіз попереднього досвіду й перевірки таких понять 

, як падіння , сприйняття одночасного й усіляке таке (якщо ми перевіряємо  

швидкість прискорення вільного падіння, наприклад). Для того мають зазвичай 

два виходи: знання з філософії руху в інтуїтивній обгортці або знання з філософії 

руху в раціональній обгортці, часто ще додають психологічну теорію 

ідентифікації, підручників з якої досі немає як у літературі країн СНД , так і у 

літературі інших країн , що дивно з точки зору актуальності такої теорії у 

сучасних психологів. Та й теоретичного пояснення практичної реалізації даних з 

деяких з  перерахованих у цій статті дисциплін на даний момент немає, й 

зазвичай, питанням такого роду займались філософи, проте сьогоднішній стан 

пошуку відповідей на означену тематику є критичним.  

                 Можливо, з цього безпосередньо не слідують деякі відповіді на 

запитання : “Чи є можливим надчуттєва форма верифікації ?” Насправді одна з 

відповідей на це питання слідує з вище перерахованих тезисів, а інша  -  ні. 

Першим підходом до рішення цього питання є вказання на те , що логіка 

надчуттєвого світу нам невідома й оперування тим вірогідністним фактом , що 

будь-яке з наших почуттів завжди дорівнює самому собі й будь-яка психічна 

побудова є чуттєвою (а не надчуттєвою, як розглянуто в іншому підході). Й з цієї 

точки зору будь-яке почуття не переходить у ряд  надчуттєвих через цю 

властивість, з чого слідує, що будь-яка інформація, яка міститься у нашій психіці, 

завжди є чуттєвою, й, відповідно,  твердження, наприклад, екстрасенсів про 
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осмислення інших світів завжди оперують чуттєвим матеріалом, що не є 

істинним з точки зору деяких тверджень екстрасенсів про надчуттєву природу їх 

“одкровень” та з точки зору тих же  поліграфологів, вони думають, що кажуть 

правду. Хоча така позиція оперує догмою про те , що при отриманні будь-якої 

інформації з зовнішнього світу за допомогою органів відчуттів не відбувається 

ніяких перетворень чуттєвого матеріалу в надчуттєвий. Інша позиція допускає 

цю догму та розглядає весь матеріал, для якого існує приписка “отриманий за 

допомогою органів чуттів”, як такий, який потім трансформується у надчуттєве. 

Якщо за допомогою цього матеріалу ми можемо отримувати твердження про 

навколишній світ, то й з цього слідує, що надчуттєвість за властивостями 

ідентична чуттєвості з тієї точки зору, що розглядає ідентичність як категорію, 

яка ставить знак рівності лише при однакових властивостях прояву.  

                  
1. Karl Popper (n.d.). In Stanford Encyclopedia of Philosophy online [Electronic resource]. 

URL: https://plato.stanford.edu/entries/popper/#SociPoliThouCritHistHoli.  

2. Лейбниц Г. В. Сочинения: в 4-х т. / Готфрид Вильгельм Лейбниц. М.: Мысль, 1983.  

Т.2.  686 с. 
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УДК: 215 

ЗНАЧЕННЯ ВІРИ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

 

здобувачка вищої освіти Тегза Антоніна Василівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент  Ходанич Ю.М., 

Ужгородський національний університет, 

м. Ужгород 

 

У різні періоди історичного розвитку питання віри було актуальним, 

незважаючи на те, представником якої релігії є людина. Віра це одна з якостей 

розуму, коли людина вважає щось справжнім, хоча не в стані довести це. В 

цілому поняття віри розглядається в релігійному, філософському чи 

ідеологічному сенсах. Вчені намагаються з’ясувати не тільки те, які саме процеси 

відбуваються в свідомості віруючої людини, але й для чого віра необхідна 

людині. 

У контексті соціально-культурного розвитку суспільства виділяють такі 

особливості існування віри: 1) віра і знання-сумнів (віра тісно пов’язана з 

сумнівом, знання в співвідношенні з вірою виступає як сумнів); 2) динаміка віри 

має місце на тлі змін, кризи традиційних цінностей і появи нових норм 

поведінки; 3) затвердження у вірі божественного при констатації «смерті Бога» 

[2, c. 98] 

Будь-яка віра виникає не з розуму, а з серця, яке підказує людині, що  в ній 

присутні сили набагато більш значущі, аніж розумові та фізичні здібності. Вплив 

енергії віри на розум і тіло людини настільки значний, що здатний творити 

справжні чудеса. Сила віри здатна вилікувати невиліковне, подолати 

непереборне, перемогти непереможне, уможливити неможливе. Ось чому мають 

рацію ті, хто стверджує: «Людина може багато, може все, і ще стільки ж». Віра 

робить все можливе. Саме в вірі укладена справжня сила людини, а зовсім не в її 

розумі чи, тим більше, фізичній потужності. Так, знання теж так звана сила, але 

ця сила швидше інструмент, ніж сама енергія. Знання можна порівняти зі зброєю, 

за допомогою якої ми здобуваємо перемогу, але основою перемоги є не зброя, а 

людська віра. Коли ж віри  немає, то жодна зброя не допоможе. 

Згідно з висловом французького мислителя Мішеля де Монтеня: 

«Твердіше за все ми віримо в те, про що найменше знаємо», з яким слід 

погодитись, доповнюючи цей вислів, словами з Нового Завіту (святого Апостола 

Павла): «А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого». Віра виникла разом 

з  людиною, як щось особливе й важливе, яке дає відповіді про походження 

всього сущого на землі й на небесах. Немає на нашій планеті людини, яка б не 

вірила або не вміла б цього робити, просто деякі намагаються це заперечити, хоча 

суперечать самі собі, адже мають власні ідеали, світогляд і навіть власну віру – 

хоча б у свою правоту. Тому оцінювати  сучасний стан віри не можна без 

урахування секуляризаційних процесів, які притаманні суспільству. Через 

призму секуляризації розкривається роль віри в житті сучасної людини, 

суспільства в цілому. 
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Секуляризація зробила вирішальний вплив на формування сучасного  

суспільства, його змістовних цінностей, світогляду, але найбільшому впливу 

піддалась протестантська культура. Уже з XV-XVI століть внаслідок 

секуляризаційних процесів відбувається зміна парадигми мислення людини, 

парадигми віри, твердження світських принципів і поглядів. Секуляризація 

формує сучасне суспільство й культуру через розмежування «божественного» і 

«людського». Звичайне життя будується на основі розуміння й відповідно до 

економічних, політичних і культурних інтересів, тобто земні справи 

відбуваються людиною на її розсуд, а не під тиском релігійних вірувань. 

Формується новий тип благочестя: життя це прояв християнських чеснот при 

затвердженні принципу світськості. Одним з результатів секуляризаційних 

процесів є зниження інтересу до сакральних процесів і підвищення зацікавлення 

до концепції особистого Бога. Завдяки цьому відбувається так зване 

«привласнення» релігії та досвіду віру. Людина сама впливає на розвиток своєї 

віри: чи залишиться вона на рівні смутного відчуття «дитячої» віри або вийде на 

більш високий рівень розвитку мислення або перейме, так звану, фанатичну віру. 

Виходячи з вищезазначеного, ми можемо зробити висновок про те, що 

сучасна віруюча людина є секулярно віруючою. Така віра – це свого роду 

квазівіра, так як вона живе у «світі без Бога», живе світським життям, власними 

інтересами, бере на себе відповідальність за всі свої вчинки. Віра постає 

переважно як слідування моральним ідеалам, що постулюється божественним 

натхненням та реалізується в межах світського життя. Одну з головних ролей 

починає відігравати її моральна, ціннісна функція. Але навіть при еволюції, 

трансформації віри, вона не може зникнути з життя людини, як і релігія, так як 

руйнування релігійної традиції, применшення значення віри приведе до втрати 

сенсу й морального хаосу, деградації особистості та тотальної дезінтеграції. 

Необхідно також зазначити те, що навіть у секулярному світі релігія містить у 

собі невикористаний потенціал, який базується на основі культурних цінностей. 

Ці цінності виражаються в універсальних поняттях – любов, надія, мир, 

справедливість, які інтегруються в свідомість людини за допомогою її досвіду 

віри та реалізуються в житті через її актуалізацію та практичне застосування [1, 

c. 21]. 

Для сучасного суспільства  віра розглядається з прагматичної точки зору: 

що вона може дати і як з її допомогою чогось можна досягти. Це дозволяє їй 

залишатися інтегратором людини в суспільство, хоча вона може орієнтуватися 

як нав'язане ззовні. Сучасна віра це «квазівіра», яка важлива тим, що виражає 

«приватну пристрасть» індивіда. Вона заснована на вільному виборі, свободі 

сприйняття світу. Спрямованість віри на вихід до трансцендентного часто 

поступається місцем ідеї особистого зв'язку з Богом в рамках даної реальності. 

Можливе зіткнення з нескінченним відводиться в сферу думок і рефлексій 

індивіда. Зараз віра, її актуалізація є в більшості своїй виконання закону 

моральних цінностей і певних ритуальних форм, звичаїв, у той же час ми 

спостерігаємо пошук самого себе і знаходження сенсу, особистого досвіду 

спілкування з сакральним на підставі нових реалій світу. Це характеризує 

сучасний тип релігійної віри, який ми пізнаємо як квазівіру.  



 146 

Віра, будучи сукупністю всіх (свідомих і несвідомих) елементів людської 

особистості, завжди присутня в житті людини, вона може виступати 

інтегруючим фактором, сприяти самоідентифікації людини. Динаміка віри є її 

характерною рисою не тільки в духовному житті людини, але й виявляється в її 

еволюції, внаслідок секуляризаційних процесів. Віра це еволюційний релігійний 

феномен, в якому потенційно закладена здатність до видозміни. Дослідження 

феномену віри дає нам багатий матеріал для розуміння сучасної людини, 

суспільства в цілому, дає можливість краще зрозуміти мотиви, що приводять 

людей до тих чи інших вчинків.  

У сучасному світі пріоритет належить таким ліберальним цінностям як 

толерантність, терпимість, свобода вибору, свобода совісті. Вони є результатом 

історичного розвитку суспільства, процесів секуляризації, що призвели до 

кардинальної зміни багатьох сфер діяльності людини й еволюції релігійного 

феномену, його інститутів й уявлень. На сьогодні все більше спостерігаються 

факти релігійного фанатизму, екстремізму, релігійної ксенофобії, які в масовій 

свідомості переважно пов'язують з негативним впливом релігійної віри на 

людину. Часто саме в релігійній вірі шукають основу для пояснення релігійної 

конфронтації, агресії віруючих. Однак уже саме існуюче різноманіття в 

розумінні віри наштовхує нас на думку про те, що віра сама по собі не може 

виступати підставою для негативних, агресивних проявів людини, групи осіб, 

так як вона не зводиться лише до емоційності. Віра, отже, це релігійно-моральна 

категорія, психологічний і соціокультурний феномен, що має безпосереднє 

відношення до життя людини, формує її ціннісні орієнтації, світогляд і 

менталітет. Віра є актом свідомого й несвідомого, не може зводитися до чисто 

психічного переживання. Це екзистенціальне зусилля людини піднятися зі стану 

поцейбічності до сфери трансцендентного, нескінченного. 

Таким чином, за сучасних умов постійного стресу, завантаженості, нестачі 

вільного часу, в яких опиняється людина, саме збереження віри в успіх, у власні 

сили, в можливість настання сприятливих подій може допомогти людині 

зберегти душевну рівновагу й спокій, стати мотивуючим фактором до 

постановки нових цілей та їх досягнення. Віра перетворюється в важливий засіб 

вирішення життєвих проблем людини, спосіб досягнення внутрішнього 

комфорту. У зв'язку з цим великого значення набувають філософські 

дослідження, спрямовані на осягнення особливостей сприйняття, інтерпретації 

та оцінки людиною інформації, вибудовування на цій основі прагнень, цінностей 

як орієнтирів до прийняття певних рішень. 

  
1. Гайденко П.П. Христианство и наука: противостояние или союз? Наука – 

философия – религия: в поисках общего знаменателя. М., 2003. С. 9-24. 

2. Чеснова Е.Н. Место и роль религиозной веры в контексте секуляризационных 

процессов в обществе. Религии России: проблемы социального служения: сборник 

материалов конференции. Москва - Новгород: Медина, 2011. С. 96-99. 
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УДК 659.1.01 

ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ 

 

здобувачка вищої освіти Телепанич Галина Віталіївна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Ходанич Ю.М., 

Ужгородський національний університет, 

 м. Ужгород 

 

Сучасний світ неможливо уявити без реклами. Вона – скрізь. У вагонах 

метро, на шпальтах газет, у радіо- й телеефірі, в Інтернет-мережі тощо. Інколи 

вона дратує, інколи викликає цікавість, дивує, шокує, захоплює, обурює, змушує 

про щось замислитись, щось змінити в своєму житті або ж змінитися самому. 

Однак, бездумно сприймаючи рекламні повідомлення, ми не часто 

замислюємося про їх справжню сутність. В сьогоденні реклама безсумнівно 

виступає одним із основних рушіїв торгівлі: допомагає дізнатися про нові товари 

і послуги, зорієнтуватися в безмежному просторі товарів і послуг. Така реклама 

не лише інформує.  

Сучасні науковці розглядають рекламу як визначену психологічну 

технологію, орієнтовану на маніпулювання мотиваційно-потребовою і свідомою 

сферами особистості для досягнення соціально-політичних, економічних та 

інших переваг. Стверджується, що реклама є могутній засіб впливу та 

маніпуляції людиною, й у якості феномену здатна формувати та змінювати 

світогляд і поведінку людей. Як зауважує Г. Шиллер, «для досягнення успіху 

маніпуляція повинна залишатися непомітною. Успіх маніпуляції гарантований, 

коли той, ким маніпулюють, вірить, що все відбувається природно й неминуче. 

Інакше кажучи, для маніпуляції потрібна фальшива дійсність, в якій її 

присутність не відчуватиметься» [4, с.520]. Саме тому фахівці різних сфер 

наукового пізнання нині так ретельно вивчають це явище.  

Слід зазначити, що, оскільки ключовим словом нашої доповіді є в тому 

числі й свідомість, необхідно надати його розуміння. Існує декілька варіантів 

дефініції поняття «свідомість»: 1) процес відображення дійсності мозком 

людини, який охоплює всі форми психічної діяльності й зумовлює 

цілеспрямовану діяльність людини; 2) сприйняття, розуміння навколишньої 

дійсності, властиві людині; 3) здатність  осмислено сприймати навколишню 

дійсність; 4) вищий рівень психічного відображення та саморегуляції, властивий 

лише людині як суспільно-історичній істоті.  

Специфічними видами свідомості є мислення, розум і здоровий глузд. 

Структурними її елементами постають також емоції, воля, інтуїція. Оскільки 

людина істота суспільна, людська свідомість, відповідно, має також і суспільний 

характер. Свідомість людини знаходить вияв у знаннях, переживаннях, а 

найповніше в її вчинках, діяльності [2, с.18]. 

Маніпулювання свідомістю, в свою чергу, передбачає свого роду 

«панування» над духовним станом людини, керування ним шляхом нав'язування 

ідей, установок, мотивів, стереотипів поведінки, вигідних суб'єктові впливу. Цей 

вплив спрямовано на психічні структури людини, здійснюється приховано і має 
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на меті запрограмувати поведінку людей, змінити їхні думки, переконання, цілі 

в потрібному руслі. Головна умова успішної маніпуляції полягає в тому, що в 

переважній більшості випадків люди не бажають витрачати ані розумових сил, 

ані часу на те, щоб просто поставити під сумнів рекламні повідомлення. Значною 

мірою це відбувається завдяки тому, що пасивно зануритись в потік інформації 

набагато легше, аніж критично сприймати кожен сигнал [4, с.6]. 

Головні негативні моменти впливу полягають в тому, що реклама 

спричиняє стереотипізацію мислення, а відтак – поведінки, нав’язує готові 

моделі й стандарти життя, призводить до певного викривлення соціальної 

поведінки. Реклама навіює людині думку, що якщо вона купить ту чи іншу річ, 

то стане щасливішою, привабливішою, успішнішою, що це сприятиме 

підвищенню її статусу. Так формується система цінностей, орієнтована 

виключно на споживання. Тобто реклама здатна  вносити корективи в ціннісну 

орієнтацію людини в тому сенсі, що змінює напрямок від духовного до 

матеріального [3, с.28]. Але неможливо купити все, особливо з огляду на рівень 

матеріального забезпечення.  

У повсякденні людина далеко не завжди може виглядати такою 

привабливою й успішною, як, до прикладу, герої рекламних роликів. Все це 

призводить до виникнення в багатьох людей, особливо молоді, асоціальної 

поведінки, комплексу меншовартості, неповноцінності, змушує надміру 

зосереджуватися на собі й своїх матеріальних потребах, щоб відповідати тій 

картинці в рекламі. 

Отже, «секрет» дії реклами однозначно криється у використанні 

найтонших особливостей людської психології. Адже найчастіше вона діє не на 

розум, а на емоції та підсвідомість. Люди оцінюють себе та інших в залежності 

від того, чим вони володіють, а не від їхніх особистих якостей. І хоч більшість із 

нас, здається, чудово розуміє, що те, в чому нас старанно переконує реклама, 

зовсім не є істиною в останній інстанції, ми все одно заворожено стежимо за 

миготінням рекламного ролика, повторюємо не надто грамотні рекламні 

слогани, а в супермаркеті не замислюючись обираємо товари популярних 

завдяки рекламі торговельних марок [1, с.13]. 

Відтак, свідомо чи несвідомо ми постійно потрапляємо під вплив реклами. 

Ставитись до неї варто так, як і до будь-якого іншого інформаційного впливу: 

намагатися відслідковувати та контролювати зміни, які відбуваються в нашій 

свідомості та емоційній сфері при взаємодії з певною інформацією, сумніватися, 

критично оцінювати, перевіряти інформацію, яка здалась для нас важливою, і 

мотивує до певних дій.  

Варто пам’ятати, що реклама є корисною для суспільства і кожного 

окремого індивіда лише тоді, коли сприймається свідомо, тверезо й обдумано. В 

іншому випадку вона стає суспільно небезпечною, може негативно вплинути на 

свідомість людини, її поведінку в суспільстві [4, с.15]. 

Таким чином, реклама на сьогодні постає могутнім засобом упливу на 

людину, зокрема її свідомість, через маніпулятивний характер, зміну ціннісних 

орієнтацій, моральних установок тощо. «Секрет» її дії в тому, що в своїй основі 

реклама ґрунтується на вмілому й продуманому до найменших дрібниць 
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використанні найтонших особливостей людської психології. В якості можливого 

«супротиву» дії реклами можна запропонувати критично, з долею сумніву, 

тверезо оцінювати рекламні повідомлення, аби не потрапити під уплив 

маніпуляцій своєю свідомістю. 

 
1. Власов П.К. Психология в рекламе. Х.: Изд-во «Гуманітарній центр», 2007. 320 с. 

2. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. 230 с. 

3. Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности: Ученик для вузов. М.: Изд-во 

«Оникс», 2007. 560 с. 

4. Шейнов В.П. Маніпулювання свідомістю. Мінськ: Харвест, 2010. 768 с. 
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УДК 304.2+159.922/.23 

НОВІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЗАЦЬКОГО СКИТУ 

«ЧОРНИЙ ВИР» 

 

здобувачка вищої освіти Темнюк Єлизавета Романівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Гуменюк С. М., 

Національний Університет водного господарства та природокористування 

м. Рівне 

Наша тисячолітня духовна культура, традиція з часів хрещення Київської 

Русі, від преподобного Антонія Печерського і далі, формувалася значною мірою 

під впливом спадщини Афону як світового центру східного християнського 

аскетизму, чернецтва і містичної традиції. Вдалося натрапити на згадки про 

заснування запорожцями власного козацького скиту на Афоні, який вони назвали 

досить нетипово для Афону і Греції — «Чорний Вир». Козаки полюбляли давати 

різним місцевостям чудернацькі назви... В архівах вдалося зібрати чимало 

інформації про його засновників, місце розташування. А вже у 2015 році 

здійснено невелику пробну експедицію на Афон, тоді й знайдено старовинний 

козацький скит. Актуальність: афонський козацький скит «Чорний Вир» є 

важливою складовою історії, духовної культури, традицій та спадщини 

запорозького козацтва, безцінною пам’яткою, залишеною нам на Афоні нашими 

предками, і має величезну духовно-культурну та науково-історичну цінність. 

Коли говоримо про потребу відродження національних традицій, культури, 

духовності, то маємо знати, на чому вони ґрунтувались, що було їхнім 

першоджерелом.  Справжнє відродження України можливе лише через 

повернення до власної духовної спадщини та першоджерел, де Свята Гора завжди 

посідала одне з чільних місць. Безперечно, відновлення скиту запорозьких 

козаків на Афоні матиме важливе значення для поглиблення духовних і 

культурних взаємозв’язків нашої країни і всього християнського світу. Метою 

дослідження є опрацювання новітньої теми в історії України. До того, як на 

Афоні не з’явився уродженець Чернігівщини, директор Міжнародного інституту 

афонської спадщини в Україні, Сергій Шумило, не існувало жодного 

дослідження про цю козацьку афонську святиню. Її віднайдення – це плід 

копіткої пошукової роботи в архівах. А найцікавішим є те, що частина важливих 

історичних документів та свідчень зберігаються в наших українських архівах. За 

результатами його досліджень видано книгу «Духовне Запоріжжя на Афоні. 

Маловідомий козацький скит «Чорний Вир» на Святій Горі».  

1.Універсальний словник-енциклопедія. 4-те вид. К.: Тека, 2006. «Чорний Вир» на Святій 

Горі. Інтерв’ю з дослідником Афону Сергієм Шумилом // Голос України: Всеукраїнська 

газета, офіційний друкований орган Верховної Ради України. № 180 (6184), 29.09.2015 р.  С. 

1, 10. http://www.golos.com.ua/article/259443Source: ttps://afon.org.ua/uk/interviu/kazatskij-skit-

chornij-vir-na-svyatij-gori-afon.html Бібліотеотека Якова Кротова. 
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ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ПРОФЕСІЙНОМУ 

ВИГОРАННЮ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

магістрантка  Тимошик Вікторія Миколаївна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Ємець Н.А.,  

Національний університет «Чернігівська політехніка»                  

             м. Чернігів 

 

Здоров’я – це найцінніший скарб, даний людині природою. З метою 

запобігання захворюванням, забезпечення міцного здоров’я людини, 

відновлення боротьби із стресами, вміння зробити людину працездатною працює 

реабілітолог. Реабілітолог – це фахівець, який працює з людиною протягом 

усього життя, а фізична реабілітація, являє собою медичне функціональне і 

соціально-трудове відновлення хворих та інвалідів, яке здійснюється 

проведенням комплексних медичних, психологічних, педагогічних, юридичних, 

державних, суспільних та інших заходів за допомогою яких стає можливим 

повернути хворих до повноцінного життя і трудової діяльності [9].  

Професійну діяльність фізичних реабілітологів можна вважати однією з 

найбільш емоційно напружених, оскільки така діяльність тісно пов’язана з 

міжособистісною взаємодією і спілкуванням [5,с.98].  

Синдром «професійного вигорання» характеризується трьома основними 

компонентами: емоційне виснаження, деперсоналізація, відчуття недостатності 

професійних досягнень. Емоційне виснаження проявляється у відчутті постійної 

втоми, нервового збудження, психосоматичних реакціях тощо. Деперсоналізація 

передбачає зміну ставлень до клієнтів із позитивного на негативне, почуття 

роздратованості, гніву, байдужості до чужих проблем тощо. Третій компонент 

характеризується зміною ставлення до роботи і до себе як до професіонала. Це –

виникнення відчуття власної некомпетентності, зниження професійної 

самооцінки, втрата мотивації [3, с.65].  

Науковець В. Бойко [1, с. 27] трактує професійне вигорання як механізм 

психологічного захисту, який виявляється у формі часткового чи повного 

виключення емоцій у відповідь на психотравмувальні впливи з метою 

економного витрачання енергетичних ресурсів. Причинами виникнення 

синдрому «професійного вигорання» є сукупність внутрішніх і зовнішніх 

чинників:  

- схильність до емоційної ригідності – синдром частіше виникає в емоційно 

стриманих людей, у яких підвищена вразливість і чутливість блокують механізм 

психологічного захисту, а у людей більш імпульсивних формування зазначеного 

синдрому відбувається повільніше; 

- слабка мотивація емоційної віддачі у професійній діяльності; 

- підвищена відповідальність при виконанні професійних обов’язків та 

ілюзія надважливості виконуваної роботи; 

- ставлення до роботи як до важкої необхідності, що не приносить 
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емоційного та професійного задоволення;  

- рольові конфлікти, професійна невизначеність [1.с.30].  

Е. Махер виділяє наступні симптоми емоційного вигорання: втомленість, 

виснаження; негативне ставлення до роботи або клієнтів; зловживання 

хімічними агентами (тютюн, кава, алкоголь); відсутність апетиту або, об’їдання; 

негативна «Я-концепція»; агресивні відчуття (дратівливість, гнів) апатія, 

депресія [2, с.31]. 

Для протидії професійному вигоранню фізичним реабілітологам потрібно 

сформувати в собі внутрішні захисні, регуляторні механізми управління власним 

емоційним, психологічним станом. Одним із таких ефективних способів є 

формування емоційної гнучкості.  

Ефективним профілактичним засобом протидії професійному вигоранню є 

оволодіння технікою саморебефінгу, «антистрес технологією» або елементами 

антистрес-тренінгу [6, с.235]. 

Варто також відзначити розроблену Н. Самоукіною програму, спрямовану 

на психологічний захист від стресу. Вона включає п’ять кроків (етапів): екологія 

духовного світу, екологія думок, екологія почуттів, екологія несвідомого та 

екологія способу життя людини [8]. 

На наш погляд, протидія професійному вигоранню фізичних реабілітологів 

значною мірою залежатиме від рівня та якості оволодіння людиною такими 

професійно-важливими особистісними характеристиками, до яких ми 

відносимо:  

- здоров’ятворчі знання (знання фізичних та психологічних особливостей 

свого організму, знання основ валеології, гігієни і медицини; знання механізмів 

протидії негативним стрес-чинникам); 

- здоров’ятворчі вміння (володіння техніками саморегуляції та 

самоконтролю; вміння раціонально організовувати процес праці);  

- здоров’ятворчі якості (ведення здорового способу життя,  стресостійкість, 

відповідальність, культура почуттів: емоцій, поведінки, діяльності, вольові 

якості). 

Отже, ефективна профілактика є запорукою емоційної стабільності 

фізичних реабілітологів, а знання  особливостей  розвитку  та  виявів  синдрому  

емоційного  вигорання, розробка  нових  ефективних  засобів  профілактичного  

та  регулятивно-корекційного  напрямів  сприятиме підвищенню ефективності 

професійної діяльності. 
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ФЕНОМЕН СМЕРТІ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПІФАГОРА САМОСЬКОГО 

 

здобувачка вищої освіти Фединишинець Діана Іванівна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Ходанич Ю.М., 

Ужгородський національний університет, 

м. Ужгород 

 

Розуміння феномену смерті виступає однією з умов функціонування будь-

якої соціальної системи, оскільки його сприйняття відображає світоглядну 

орієнтацію суспільства та розкриває сутність культури в цілому. Завдяки 

глобалізації суспільного розвитку та інтеграції різних культур в єдиний 

полікультурний простір дослідження феномену смерті в інтерпретації Піфагора 

набуває особливої актуальності, адже роздуми цього давньогрецького мислителя 

не тільки розширюють танатологічний дискурс людства, але й стають ще однією 

точкою перетину західної та східної культур, що дає можливість для 

налагодження більш щільного зв'язку та діалогу між ними в сучасності. 

Піфагор один із найбільш загадкових і цікавих мислителів періоду 

Античності, адже його вчення це поєднання міфології, магії, науки та філософії. 

Незважаючи на те, що до наших днів не дійшло жодної його праці, його вчення, 

в тому числі й про феномен смерті, ми можемо віднаходити в філософських 

трактатах його послідовників. 

Розуміння феномену смерті пов’язане зі вченням Піфагора про 

світобудову. Космос це математично-гармонійне впорядковане ціле, оскільки 

воно підпорядковується законам гармонії та числа, де останнє розглядається як 

субстанція, а гармонія в якості сутності Космосу слугує організуючим 

принципом всього сущого. Все в світі підкорене непорушним законам гармонії 

та числа, тому, відповідно, й тривалість існування кожної людини регулюється 

їхніми законами. Смерть людини настає в ідеальний момент, визначений самим 

Космосом.  

Піфагор висловив ідею про те, що все, що відбувається в Космосі, 

відбувається за певним світовим порядком, який характеризується 

пропорційністю й циклічністю, тому все, що виникає, через деякий час зникає, 

аби після певного часу знов виникнути, однак, знов виникнувши, істоти мають 

цілком нове існування. Єдине, що залишається незмінним, це субстанційна 

основа, тобто незмінне Число, що породжує все існуюче. В нескінченному 

Космосі нічого нового не виникає, а лише через пропорційно-циклічне 

переродження очищується до того моменту, допоки не просто розчиниться в 

Числі, а й досягне гармонії з Космосом, тобто стане повністю співзвучним з ним. 

Оскільки людина частина Космосу, то вона теж підкорена цьому закону, а її 

безсмертна душа переходить з одного тіла в інше, допоки не очиститься 

настільки, аби розчинитися в безмежному Числі. При цьому лише душа людини 

піддається постійній пропорційно-циклічній зміні, адже в людині саме вона є 

тією субстанційною частинкою, яка відмежувалась від Числа, під час 
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внутрішньої боротьби парних і непарних чисел, коли не було врівноважуючої 

сили гармонії, коли не було нічого, окрім Хаоса. Варто зауважити, що антична 

філософія переплітається з міфологією, тому ідея про те, що Хаос це первинний 

стан Всесвіту, є не новою для Античності. Разом із тим, ідея про те, що Хаос це 

первинний стан світу до виникнення впорядкованого Космосу, цілковита заслуга 

Піфагора, адже, на думку Псевдо-Плутарха, саме він уперше назвав Всесвіт 

Космосом через внутрішню гармонію, яка впорядковує все суще [3]. 

Піфагор одним із перших почав тлумачити душу як субстанційну форму 

тіла, що може існувати незалежно від неї, «душі мислимі як щось відокремлене 

й відчужене від тіла» [1, c. 117]. На його думку, душа набуває самодостатню 

цінність, а тіло, навпаки, перетворюється на темницю, з якої душа звільняється 

за допомогою смерті, якщо людина «очистилась», а якщо ні, то смерть не 

звільнює її, оскільки душа переходить в наступне тіло. Нове тіло не обов’язково 

буде людським, адже людина може переродитись й у тілі тварини, рослини. 

Цікаво зазначити, що в зв’язку з тим, що людина може перероджуватись тільки 

в ті істоти, які не призначені для жертвоприношень богам, то душі дуже рідко 

перероджуються в тіло рослини, а якщо й перероджуються, то, зазвичай, у тіло 

бобів. Так, за легендою Піфагор провів експеримент, де довів, що біб єдина 

рослина, схожа на людину, тому лише він може стати новим «сховищем» для її 

душі. Піфагор та його послідовники вживання бобів прирівнювали до 

канібалізму. Філософ цурався бобів не тільки тому що, він вірив у те, що в бобах 

переродилася душа певної нечестивої людини, а й тому, що біб нагадував йому 

про смерть (в Античності боби символізували смерть, розглядалися як «ворота 

Аїда», як посередники між царством мертвих і живих, їх, зазвичай варили тільки 

в траурний день). Яким буде майбутнє тіло людини, залежить від її вчинків у 

попередньому житті. Чим доброчесніше життя вона вела, тим менше 

випробувань випаде на її долю, і навпаки.  

Відзначимо, що, хоча тіло й виступає темницею душі, воно водночас 

необхідний елемент для її очищення, адже душі складаються з двох частин – 

інтелектуальної та емоційної, – однак через те, що в Космосі панує Нус, тобто 

світовий розум, з Космосом можуть зливатись тільки чисті інтелектуальні істоти. 

Без тіла душі залишилися б інтелектуально-емоційними уламками, які не мають 

змогу знов злитися з Космосом, адже тільки смерть має ту властивість, завдяки 

якій душа очищується від її емоційної частини. Так чи інакше, зрештою, всі душі 

очистяться та злиються з Космосом, людина може тільки впливати на час. 

Іншими словами, живучи інтелектуально, а не виключно тілесними насолодами, 

вона скоротить кількість своїх перероджень й швидше наблизиться до своєї мети 

– розчинитися в безкінечному Числі, аби бути в гармонії з Космосом. Таким 

чином, смерть виступає необхідним елементом очищення й універсальним 

законом Космосу.  

Після смерті душі людей деякий час ще блукають по землі: «Вивержена з 

тіла душа блукає по землі в повітрі [як привид], схожа на тіло. Усе повітря повне 

душ: це їх люди шанують даймонами і героями, це вони посилають людям сни і 

знамення, хвороби і одужання, і не лише людям, але й худобі. Для них 

запроваджені очищення, умилостивлення, молитви та ворожіння» [2, c. 282]. 
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Після цього за душами перед переродженням приходить Гермес, який скеровує 

їх у царство Аїда, де вирішується їхня подальша доля. Душі або опускаються в 

води забуття, аби знову переродитись у новому тілі, або ж, навпаки, опускаються 

в води всеосяжної пам’яті, щоб вирватись з кола перероджень. Однак, при цьому 

більшість людей не в змозі передчасно вирватись з кола перероджень, оскільки 

в води всеосяжної пам’яті опускаються тільки ті істоти, які подібні до Піфагора, 

тобто свого роду «надлюди», які вже не є людьми, але й ще не є богами.  

В філософії Піфагора смерть це лише ілюзія, яку людина не в змозі 

розкрити, оскільки перед переродженням вона опускається в води забуття, 

завдяки чому забуває своє істинне існування. І лише коли вона зможе зберегти 

власну пам’ять про себе, а не пам'ять інших про себе, буде здатна розкрити 

ілюзію й подолати смерть. Для того, щоб подолати ілюзію смерті, людині 

потрібно стати чимось більшим, аніж людина, кимось схожим на Піфагора. Для 

цього, в свою чергу, потрібно провадити особливий спосіб життя, який 

регулюється правилами піфагорійського союзу. 

Зазначимо також, що Піфагор одним із перших виступив проти 

самогубства та евтаназії, адже вони не мають сенсу, бо порушують закони й 

порядок Космосу, уповільнюють шлях людини до своєї мети – звільненні душі 

від кола перевтілень задля злиття з безмежним Числом, аби стати повністю 

співзвучним із самим Космосом. 

Таким чином, танатологічні роздуми Піфагора це унікальне поєднання 

міфологічної та філософської складової про феномен смерті. Розуміння 

останнього пов’язане з його вченням про Космос як математично-гармонійного 

впорядкованого цілого, де все відбувається за певним світовим порядком, 

пропорційністю та циклічністю. Оскільки людина частина Космосу, то вона 

також підкоряється його незмінним законам. Тривалість життя кожної людини 

визначається й регулюється самим Космосом. Розвиваючи своє вчення, Піфагор 

приходить до концепції метемпсихозу – душа людини після смерті 

перероджується в будь-яку живу істоту залежно від її вчинків у минулому житті. 

Мета людини полягає в тому, щоб вирватися з кола перевтілень, аби стати 

повністю співзвучною з Космосом, завдяки подоланню ілюзії смерті. Для того, 

аби подолати цю ілюзію, необхідно зберегти власну пам’ять про себе, а не 

пам'ять інших про себе, що досягається «очищенням» – провадженням 

піфагорійського способу життя. 
 

1. Зубов В.П. Аристотель. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 368 с. 

2. Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики.  М.: Эксмо, 2003. 448 с. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ 

ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

аспірант Федоровський Леонід Ігорович,  

Донецький державний університет управління, 

прокуратура Донецької області 

 

При реалізації функції планування замовники публічних закупівель як 

інституційні одиниці державного сектору безпосередньо планують певний 

перелік послуг, що закуповуватимуть для свого належного функціонування. 

Замовниками, згідно з вимогами законодавства, є: органи державної влади, 

органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування й 

уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і 

здійснення платежів, державні, казенні та господарські товариства, в яких 

державна частка акцій перевищує 50%. 

Планування закупівель є інструментом формування довготермінових 

бюджетів, оскільки забезпечує надійність та послідовність здійснення державної 

політики через реалізацію відповідних програм. Як стверджують фахівці з 

питань публічних закупівель, обгрунтований план закупівель знижує ризики і 

вартість закупівель на 10 - 20%. 

Закупівлі планують під час підготовки бюджету та юридично оформляють 

на етапі підготовки бюджетного розпису. Це здійснюють за економічною 

класифікацією видатків, за цього державні замовники аналізують бюджет на 

відповідність використання окремих статей процедурам закупівель за державні 

кошти. Організаційні структури управління в системі публічних закупівель, 

визначають можливості раціоналізації вимог і стандартизації продукції, що 

закуповуватимуть, контрактні стратегії закупівель - від разових закупівель до 

рамкових угод; вимоги щодо предмета закупівлі, які потребують додаткового 

вивчення ринку; отримання послуг, охоплених рамковими угодами, та вибір 

процедури закупівлі. 

Отже, планувальну функцію розглянутих елементів організаційної 

структури управління в системі публічних закупівель, здійснюють згідно з 

вимогами бюджетного процесу. Зокрема, органи місцевого самоврядування та 

державної влади як виконавці соціального замовлення щодо товарів та послуг 

щорічно формують калькуляцію витрат, у котрій фіксують цільові статті витрат 

на товари та послуги та одержувачів державних коштів.  

Однак загалом діюча організаційна структура управління державним 

сектором передбачає обов’язковість застосування міжвідомчої координації 

закупівель лише в межах місцевих бюджетів, а головні розпорядники державних 

коштів дуже часто не погоджуються на такий тип закупівель, оскільки вважають 

за доцільне самостійне проведення торгів, а чітких законодавчих норм щодо 

цього немає. 
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ЕКОСОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСКОЇ АВАРІЇ 

 

здобувач вищої освіти Чекулаєв Богдан Романович,  

наук. керівник: канд.іст.наук, доцент Цибулько О. С., 

Маріупольский державний університет,  

м. Маріуполь 

 

З моменту вибуху четвертого реактора Чорнобильської АЕС пройшло 

більше тридцяти років. Ця подія так чи інакше торкнулася життя безлічі людей. 

Близько сотні тисяч були евакуйовані з місць досяжних радіаційним пилом. Ще 

сто тисяч були покликані загасити пожежу і створити так званий Захисний купол 

над четвертим енергоблоком, а також на допомогу в евакуації населення та 

інших роботах в «зоні відчуження». 

Незважаючи на те, що пройшло вже досить багато часу, і були досягнуті 

істотні поліпшення радіаційної ситуації, а також досягнення в плані проведення 

реабілітаційних заходів, не вдалося повністю убезпечити населення, яке 

проживає в населених пунктах близьких до колишньої Чорнобильської АС від 

радіаційних хвиль. Але варто зазначити, що непрямі збитки від аварії пов’язані з 

соціально-психологічними і соціально-економічними наслідками, та вони значно 

перевищують шкоду, завдану радіаційним викидом. 

Протягом діяльності, спрямованої на урівноваження ситуації, пов’язаної з 

катастрофою, вчені все більше схиляються до висновку, що основна шкода була 

нанесена ні радіаційним викидом, а такими факторами, як хронічний 

психологічний стрес, порушення звичного укладу життя і обмеження в 

господарській діяльності та соціальна невлаштованість. 

Неадекватному сприйняттю радіаційної обстановки, постійному страху за 

своє здоров’я і здоров’я дітей сприяє часто помилкова і гнітюча обстановку 

інформація, що надходить з різних медіа. На людей впливає не стільки радіація, 

скільки інформація про її присутність в навколишньому середовищі. Це 

призводить до того, що відчуття, породжені різними захворюваннями, 

зв’язуються з «реакцією на опромінення», формується стан психологічного 

стресу і підтримується соціальна напруженість. 

Найбільш важкими стали соціально-психологічні наслідки аварії, які і для 

ліквідаторів і для населення можна умовно розділити на дві складові. По-перше, 

зростання захворюваності серед ліквідаторів наслідків аварії та жителів 

довколишніх територій, що пов’язують зі стресовим станом і страхом перед 

можливими наслідками опромінення радіацією. По-друге, випадки 

захворюваності серед чорнобильців обумовлені часто невірними політичними 

рішеннями держави в соціальному плані. 

Основними напрямками вирішення проблеми зниження соціально-

психологічної напруженості і нормалізації життєдіяльності населення на 

радіоактивно забруднених територіях можуть бути: по-перше, підтримка 

підприємства, що допоможе виведенню економіки цих регіонів з депресивного 
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стану; по-друге, реалізація додаткових заходів по зміцненню системи надання 

медичної та соціально-психологічної допомоги населенню, що проживає на 

радіоактивно забруднених територіях; по-третє, вдосконалення законодавства 

щодо соціального захисту громадян, які зазнали впливу радіації. 

 
1. Несветайлов Г. А. Чернобыль с точки зрения социологии катастроф. Проблемы 
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СЕНСАЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ. НОБЕЛЬСЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ – 

НАЙДАВНІША ПИСЕМНА ПАМ'ЯТКА ПОЛІССЯ 

 

здобувачка вищої освіти Чміль Катерина Віталіївна, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Гуменюк С. М., 

Національний Університет водного господарства та природокористування 

м. Рівне 

 

Для осмисленого  вивчення історії та культури України важливого 

значення набувають нові артефакти, які приховують у собі безліч таємниць, 

зокрема ті артефакти, які з цілої низки причин ще зовсім недавно не були відомі 

нам. Вони, ніби магніт, притягують краєзнавців, істориків, мовознавців, 

культурологів, - науковців і тих, хто лише починає вивчати їх творчість. Саме до 

таких,  створених людиною продуктів духовної культури, ми сміливо можемо 

віднести Нобельське Євангеліє, - древню рукописну книгу, віднайдену зовсім 

недавно далеко за межами нашого краю. Але ж саме ця книга стала не лише 

сенсаційною знахідкою мого рідного селища, а й усієї України! 

Виявляється, що найдавнішим українським Євангелієм є Нобельське. Воно 

написане 1520 року в селі Нобель, що на Зарічненщині, та збережене у єдиному 

примірнику. Нобельське Євангеліє старше на 41 рік  від Пересопницького, яке 

визнане  українською Першокнигою, і якому було присвячено кілька 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, та величезна кількість 

публікацій. 

Цьогоріч Нобельське Євангеліє святкує свій знаменний ювілей. 14 червня 

2020 року святині виповнилось 500 років. Ця дата міститься в самій пам’ятці, як 

день завершення роботи над нею. 

Актуальність: вражаюча знахідка безумовно важлива для вивчення  

української історії, літератури, освіти, культури, мови,  релігії, духовності  не 

тільки з огляду на дисципліну, яку ми вивчаємо, а й у сенсі ширшому, - ця 

духовна святиня може стати запорукою єднання українців навколо домінанти 

духовної традиції нашого народу. 

Не дарма ж наші президенти складають урочисту присягу саме на книзі 

Євангелія… А тут маємо ще древніший його варіант. Тому тема є надзвичайно 

актуальною для наукової розвідки. 

Метою дослідження є опрацювання та систематизація нових 

інформаційних та наукових матеріалів про Нобельське Євангеліє, яке можна 

співвіднести з найдавнішими рукописними книгами української середньовічної 

літератури XI - XV століть. 

Ознайомитись з історією створення Нобельського рукописного 

Четвероєвангелія; розкрити значення цієї унікальної книги як визначної 

рукописної пам’ятки староукраїнської літературної мови. 

Сенсаційне відкриття для всієї України у 2014 році здійснила учителька, 

краєзнавець із Зарічненського району Валентина Тумаш. Також немало зробив 
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отець Павло Дубінець – уродженець села Нобель, настоятель Свято-

Параскевського храму в селі Морочне. Наполегливість цих небайдужих людей 

дала про себе знати. 

 
1. Професор Павло Юхимович Гриценко. Матеріали до бібліографії вчених. Черкаси, 

2010.  110 с. 

2. Н. П. Прилипко. Гриценко Павло Юхимович // Українська мова: енциклопедія. К.: 

Українська енциклопедія, 2007. 
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УДК 316. 001 

СЕКУЛЯРНІСТЬ ЯК КУЛЬТУРНА ВЕРСІЯ   

 

здобувачка вищої освіти Шадюк Ірина Ігорівна, 

Національний університет «Острозька академія», м. Остріг, 

наук. керівник: канд. філос. наук, Шадюк Т.А., 

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Сучасна соціокультурна ситуація у світі характеризується модальністю 

світоглядів, здатністю до адаптивності релігій, міжкультурною комунікацією і 

водночас войовничою монологічністю. Об’єктивна складність процесів 

соціокультурного поступу накладає відбиток на дискурс, присвячений їх аналізу. 

Одна із найважливіших його констант це трансформативність, що супроводжує 

усі сфери розвитку суспільства і, зокрема, виразно проявляє себе у духовній 

самоідентифікації людства, що ґрунтована на мистецькій самореалізації, 

комунікативній практиці, правовій та етичній парадигмах, наукотворчості, 

політичній та громадській ініціативі, релігійній ідентичності. 

Пошук нових форм розвитку і самовираження духовності є предметом 

аналізу сучасних науковців, спільною рисою якого виступає відмічання 

трансформації духовних основ самоусвідомлення, в контексті чого звертає на 

себе увагу секулярність як принцип пояснення сутнісного змісту цих змін. 

Сучасність постає з точки зору Ч. Тейлора незавершеним процесом 

секуляризації, тобто продовженням формування секулярного типу культури як 

такого, в якому домінує нейтральність світогляду по відношенню до релігії, що 

уможливлює існування позарелігійного типу духовності. Ч.Тейлор розглядає 

секулярність як якісний стан розвитку західної суспільної свідомості, що 

заміщує фронтон духовності, витісняючи релігійну віру. Людина, котра 

спостерігає, аналізує і неупереджено інтерпретує довколишній світ, є зліпком 

суб’єкта нової духовності. Ця духовність належить людині нового раціонального 

типу, для котрої найвищою цінністю є вона сама, а найвищим прагненням є 

віднайдення власного шляху до самореалізації на основі внутрішнього 

духовного бачення. 

Відчуження від традиційних релігій, в тому числі від християнства, також 

є характерною рисою секулярної свідомості. Поруч з цією особливістю 

аналізуються перспективи релігії в цілому, їх спроможність до трансформацій і 

адаптивності, переосмислення сакральності як явища суспільно-духовного 

досвіду (Мірча Еліаде, Люк Феррі). З одного боку, наявним є протиріччя між 

традиційною релігією з притаманними їй консерватизмом і фундаменталізмом та 

позарелігійним духовним розвитком з його індивідуалізмом та плюралізмом. З 

іншого боку, релігійна духовність зазнає модернізації в самій своїй основі, 

набуваючи нових рис і форм. 

Відбувається відхід від традиційно регламентованих цінностей і 

розширення джерел духовності як духовного самотворення. Нова духовність 

протиставляється новій традиційній інституціалізованій релігійності (Уляна 



 163 

Лущ). Критично-креативна націленість особистості на здобуття 

самовизначеності у сфері духовного є характерною ознакою нашого часу, в 

якому цілком відсутній примус пошуку духовних основ, а ситуація вибору 

навпаки ускладнена імперативністю. Таким чином, пошук нових форм 

духовності триває, і їх ідентифікації відбуваються за допомогою нових 

словоформ. Сучасна людина позбувається звичного, традиційного розуміння 

духовності й постає перед необхідністю самостійно шукати сенс життя, 

звертаючись до всіх доступних джерел як світоглядних опцій смислотворення. 

 
1. Лущ У. І. Феномен секуляризації: наближення до трансцендентного. Монографія / У. І. 

Лущ. Львів: Літопис, 2016. 240 с. 

2. Тейлор Ч. Секулярна доба. Книга перша. Пер. з англ. О. Панич / Чарльз Тейлор. К. : 

ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. 664 с. 
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ПРОБЛЕМА  САМОГУБСТВА У ФІЛОСОФІЇ ХХ СТ. 

 

здобувач вищої освіти Шкадюк Дмитро Олександрович, 

наук. керівник: канд. філос. наук, доцент Мельничук М. С.,  

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Спроба позбавити себе життя – гостра депресивна реакція. Ця реакція 

виникає внаслідок глибокого переживання, потрясіння. Це може бути викликано 

смертю близьких людей, невлаштованістю особистого життя. В основному діють 

зовнішні причини, але вони повинні бути настільки сильними, щоб перемогти 

складний інстинкт у людині – інстинкт самозбереження. 

Промовивши лише слова «посттравматичний стресовий розлад» – ми 

будемо намагатися описати дану проблему, тому що провідним чинником для 

здійснення акту самогубства виходячи з історичного контексту 20 ст. була у 

багатьох випадках післявоєнна травма. Велика кількість людей задумувалась про 

свідому смерть від своїх рук, адже після подібних подій життя вже не стане 

таким, яке було раніше. Час, проведений у зоні бойових дій, отриманий та 

пережитий там досвід може впливати на бійців. Їх ідентичність, їх емоції та 

фізіологічні реакції, їх погляд на життя і взаємодія з іншими якимось чином 

можуть змінитися. Можуть з’явитися думки про те, що вони щось зробили не 

так, що заслужили те, що з ними відбувається. Іноді вони можуть відчувати 

провину за те, що залишилися живими, а товариші загинули. Більшість із 

вищевказаних травматичних подій зберігаються в пам’яті як травматичні 

спогади. 

В підтвердження цих слів маємо на меті навести приклад із життя відомого 

американського письменника, а саме Ернеста Хемінгуея. У першій світовій війні, 

Ернест пішов служити добровольцем, але через проблему із лівим оком – його 

не прийняли. Згодом, відгукнувшись на кадровий пошук Червоного Хреста – він 

став водієм швидкої допомоги. Повертаючись із їдальні з шоколадом та сигарами 

для солдат на передовій, він потрапляє під мінометний вогонь, і зазнає тяжких 

поранень. Не дивлячись на рани, він допомагає рятувати італійських солдат. 

Бувши 18 річним юнаком, він описує цей інцидент так: «Якщо ви йдете на війну 

хлопчиком, ви маєте велику ілюзію безсмертя. Інших людей вбивають, а вас – ні 

… Потім, коли ви в перший раз отримуєте важкі поранення, ви втрачаєте цю 

ілюзію, і знаєте, що це може статися і з вами» [4]. І як результат пережитого 

трагізму та відсутність психологічного імунітету, 2 липня 1961 року геніальний 

письменник натиснув на курок. 

Проблема самогубства цікавила і таку відому постать як Альбер Камю. Він 

цікавився нею ще зі студентських років, а в кінці 30-х вона стала особливо 

актуальною і для самої Франції. Камю розглядає самогубство не як соціальний 

феномен, а як індивідуальний акт: «самогубство підготовляється в німотності 

серця». І при цьому, те, що називається причинами – зазвичай лише привід. Так 
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Камю приходить до головної теми свого твору – темі абсурду в житті. Відчуття 

абсурду криється в розладі між людиною і життям. Натомість Камю вважав, що 

смисл життя повинен бути всередині нас, а не ззовні [2]. Міф про Сізіфа в 

певному смислі трагічний, і трагічність в усвідомленні Сізіфом своєї 

приреченості. Але водночас його життя вже є бунтом проти безглуздості 

існування і тієї праці, якою покарали його боги. Він усвідомлює це і вирішує, що 

це його життя, його свобода проти очевидної безнадійності, і продовжує 

вкочувати камінь на гору.Пошук смислу життя є боротьбою проти пітьми 

безглуздя, це внутрішнє перетворення, внутрішня творчість людиною самої себе. 

Якщо розглядати проблему самогубства у сьогоднішніх реаліях, то 

важливим чинником до здійснення самогубств є пандемія. Саме суїцидальна 

поведінка під час Covid-19 стає умовою психологічної реакції на пандемію. Що 

ж сприяє розвитку психічних порушень і формування, як описує це психологія, 

аутоагресивної поведінки? Цьому сприяють тривалі соціальні обмеження, 

інформаційний стрес, фінансові проблеми, втрата роботи, страх захворіти 

самому і заразити близьких людей, депресія, відсутність ефективних ліків і 

вакцини та багато чого іншого… 

У висновках хочеться згадати слова Альбера Камю у його маніфесті «Міфі 

про Сізіфа»: «Існує лише одна по-справжньому поважна філософська проблема 

- проблема самогубства. Вирішити, варте чи не варте життя того, щоб бути 

прожитим, - отже, відповісти на головне питання філософії» [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРПАРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МОРЯКА 

 

здобувач вищої освіти Шопін Ігор Андрійович, 

наук. керівник: д. філос. наук, проф. Лещенко А. М.,  

Херсонська державна морська академія,  

м. Херсон 

 

Вперше поняття «корпоративна культура» було вжите ще у XIX сторіччі 

німецьким фельдмаршаломМольтке для визначення відносин в офіцерському 

середовищі, але чітке визначення, пов’язане саме з культурою професійного 

колективу, починає формуватися з середини другої половини XX сторіччя. 

Поступово поняття корпоративна культура охоплює явища духовного та 

матеріального життя колективу: моральні норми та цінності, кодекс поведінки, 

ритуали тощо.  

В Україні до проблеми корпоративної культури в 90-ті роки звернулися 

менеджери, соціологи, психологи, фахівці із загальної культурології, 

менеджменту. Серед них можна назвати Дмитренко М. [2], Алексєєва В. [1] та 

ін. Разом з тим, чітко сформулювати, яка саме корпоративна культура має місце 

в тій чи іншій організації, визначити її складові, вид, буває не так просто. 

Особливо складно вирішити це питання у судновому екіпажі, адже тут колектив 

постійно змінюється майже кожного місяця, а керівники (мається на увазі 

капітан та старший механік, кожні 4 -5 місяців). Саме від керівника залежить 

формування стабільного командного духу в середині екіпажу, як професійного 

колективу. 

За Е. Штейном виділяють три рівні корпоративної культури (які можемо 

повністю адаптувати і до суднового екіпажу, як колективу): 

1. поверхневий (зовнішні факти) - зразки поведінки, емоційна атмосфера і стиль 

спілкування, технології, стиль одягу і рішення, організація робочих місць і зон 

взаємодії, символи, ритуали тощо. Цей рівень у судновому екіпажі зумовлений 

правилами компанії, яка формує вимоги до форми одягу, робочих зон взаємодії, 

особливостей та стилю спілкування (наприклад, капітан надає розпорядження 

щодо виконання певних задач, підлеглий має обов’язково повторити поставлене 

завдання з метою того, що поставлене завдання правильно сприйняте і він 

готовий до його виконання); 

2. внутрішній (ціннісні орієнтації та приписи) - моральні переконання і етичні 

правила, кодекс поведінки, цінності, філософія екіпажу (залежать повністю від 

особистості капітана); 

3. глибинний (базові особистісні припущення - що формує особистість людини) 

- вірування і установки, національний менталітет, ставлення до світу, людини і 

діяльності.Глибинний рівеньможна інтерпретувати як домінантний, так як він є 

пріоритетним для усіх членів екіпажу.  

 Факторами, що впливають на формування корпоративної культури 

екіпажу є:особистісні якості керівників, які задають «тон» взаємовідносин в 
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середині екіпажу та члени екіпажу, які готові чи не готові до сприйняття тих 

цінностей, що транслюють керівники: моральні та етичні цінності, допустимі і 

заборонені дії, поняття; поведінка в стандартних робочих і форс-мажорних 

ситуаціях; стиль керівництва, інформаційний обмін; механізми контролю; 

особливості ділового етикету; механізм вирішення конфліктних ситуацій різного 

рівня; традиції (спільні розваги у позаробочий час, привітання співробітників зі 

значимими подіями в їх житті тощо). 

 При формуванні корпоративної культури в екіпажі важливо 

дотримуватися балансу, відстежувати психологічний клімат, що складається , 

так як обмежений простір і так має негативний вплив на психічне здоров’я 

моряка, якщо накладаються ще проблеми психологічного дискомфорту в 

колективі, це може стати причиною психологічних зривів, агресивної поведінки, 

ба навіть суїциду; відсутності особистої мотивації в роботі; виникнення 

відокремлених неформальних груп в команді, негативно налаштованих один до 

одного, тощо. 

Отже, корпоративна культура екіпажу це досить складне поняття, 

формування її залежить від тих специфічних умов в яких працює екіпаж: 

обмежена кількість людей, обмежений простір, відсутність можливості прийти 

до дому та «скинути» частину негативу, плинність керівників та членів команди 

тощо. Та разом з тим, корпоративна культура є важливим елементом 

функціонування екіпажу досягнення високого рівня показників діяльності 

сприяють налагодженому процесу роботи, що мінімізує ризики аварійних та 

авральних ситуацій.  

Таким чином, формування принципів корпоративної культури 

судноплавної компанії в цілому, має визначальний вплив на формування і 

внутрішньої культури в середині екіпажу. Капітан екіпажу, спираючись на базові 

цінності судноплавної компанії і практичні напрацювання, може формувати і 

коригувати корпоративну культуру в середині екіпажу. Ця необхідність виникає, 

якщо моніторинг екіпажу показує зниження особистої зацікавленості членів 

екіпажу в результатах колективної роботи, високий рівень психологічної 

напруги, виникнення негативного психологічного клімату.  
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Сучасний світ неможливо уявити без комунікаційних технологій, 

використовуючи які сотні, тисячі, мільйони людей щосекунди розповсюджують, 

опрацьовують та зберігають інформацію. Як відомо, найбільшим вмістилищем 

різноманітних даних є інтернет. Ця світова мережа дозволила кожному окремому 

користувачу ділитися своїми думками, ідеями, пропозиціями з необмеженою 

кількістю людей, спільними зусиллями яких навіть можливо змінити дійсність. 

Наприклад, беручи участь в житті кіберпростору, організовуючи різні рухи, 

знаходять силу і вплив соціальні меншини, а країни третього світу здійснюють 

величезні інформаційні стрибки вперед. Тому справедливо вважати, що 

життєвий світ людини кардинально змінився за останні десятиліття. 

Застосовуючи поняття «життєвий світ» варто звернутися до праць 

німецького філософа Едмунда Гуссерля – засновника феноменології. Під цим 

поняттям він розуміє «дійсний конкретний навколишній світ», у якому ми 

живемо, світ повсякденного досвіду[1]. Життєсвіт, власне кажучи, є тим 

простором, де кожен може реалізувати, виявити себе, визначити свою 

ідентичність, трансформувати характер залежно від ситуацій, що вплинули та 

закарбувалися у пам’яті. Проте, осмислення людини самої себе почало 

відбуватися не у звичній всім реальності, а в іншій – віртуальній, яка виникла 

завдяки появі глобальної мережі. 

Віртуальність для сучасної людини стала симуляцією реальності, 

схованкою від життєвих негараздів, платформою, де вона може реалізувати свої 

мрії, знайти коло однодумців, компенсувати нестачу спілкування. Ідея 

віртуальності розроблялась ще в античній, східній, візантійській філософії – 

інколи в неявному вигляді, а інколи в явному, як, наприклад, в схоластиці. Сам 

термін походить від латинського «virtus» і спочатку вживався для позначення 

всіх позитивних якостей та чеснот, а вже в період Відродження розглядався як 

активна сила, творчий потенціал, енергія. Ідея віртуальності стала активно 

поширюватися в сучасній філософії та науці у другій половині минулого 

століття. Автором поняття «віртуальної реальності» вважають Джарона Ланьє – 

вченого в галузі інформатики. Спочатку термін вживався для позначення 

особливих комп’ютерів, що транслюють на своїх екранах 3D-зображення, а вже 

потім Д. Ланьє припустив, що цим поняттям можна охарактеризувати ілюзію 

дійсності, створювану за допомогою комп'ютерних систем.  

З появою віртуальної реальності почало формуватися і віртуальне буття, 

яке завдяки ефективній соціальній взаємодії людей може бути прирівняне до 
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реального. Сучасні комп’ютери мають змогу створити повне зображення нашого 

життя, ба більше його покращену версію, або, навпаки, вигадати нову, 

фантастичну реальність, яка приваблює своєю несхожістю з тим світом, в якому 

ми живемо. Німецький дослідник Г. Рейнгольд говорить про віртуальну 

дійсність як про «можливо новий світ», тобто нову паралельну дійсність. Така 

реальність, на його думку, може служити порталом, переходом в інші світи, 

навіть нафантазовані нами[2, с.48]. 

Зрозуміло, що віртуальність полегшує деякі аспекти життя: користувачі 

світової павутини відчувають меншу відповідальність за свої дії, почувають себе 

більш розкутими у висловлюванні думок. Хоч вигаданий світ створює відчуття 

реальності, але перебувати в ньому набагато приємніше: легше комунікувати, 

обмінюватися інформацією, заводити нових друзів. Наприклад, для людей з 

будь-якими вадами (фізичними – інвалідність, нерухомість тощо) нестачу 

звичайного спілкування може компенсувати інтернет. Комунікація в глобальній 

мережі допомагає також людям, що мають певні комплекси або психологічні 

проблеми, для яких дійсність постає ворогом, з яким неможливо співіснувати та 

з яким, для того, щоб по-справжньому стати щасливими, слід порвати всілякі 

відносини. Інтернет надає можливість таким людям втекти від реальності, знайти 

притулок у власному світі, де панують кращі умови для сприйняття відчуттів, де 

можна досягти незалежності від зовнішнього світу і, можливо, набути щастя. 

Спілкування в інтернеті одному користувачеві дозволяє виділитися з 

натовпу, стати впізнаваним, іншому, навпаки, – приєднатися до спільноти, 

сховатися, розчинитися в ній, відчути себе захищеним. 

На думку дослідника Юрія Мєлкова: «Віртуальні спільноти – це групи 

людей, об’єднані не за географічними чи побутовими факторами, а, перш за все, 

за спільними інтересами, смаками, поглядами. Уже одна ця обставина змушує 

сприймати феномен віртуальної спільноти як такий, що може сприяти творчості 

людини, реалізації її особистості, відкривати нові обрії для соціальної поведінки 

людини в реаліях сьогодення – та їх філософського осмислення. В Інтернеті 

людина отримує можливість не лише почути іншого, але й «показати себе», 

висловитись, побудувати свою «домашню сторінку» оприлюднити свої думки» 

[3, с. 148]. 

Таким чином, до позитивного аспекту перебування у віртуальній 

реальності можна віднести можливість подолання дефіциту спілкування, а до 

негативного – надмірну залежність, яка в деяких випадках затягує споживача, не 

залишаючи йому часу на інші види діяльності. Наслідками такої захопленості є 

соціальна ізоляція. Відхід від проблем дійсності у віртуальний світ 

кіберпростору стимулює явище замкнутості людини. При цьому послаблюється 

зв'язок з реальністю, і людина черпає задоволення з ілюзій, тобто інтернет стає 

справжньою павутиною, з якої вже нелегко виплутатися. 

Ще однією небезпекою входження людини у віртуальний світ є те, що для 

активного користувача інтернету межі між світом реальним та світом 

комп’ютеризованим стають все прозорішими. Віртуальний простір, власне 

кажучи, є пластиліном, який можна видозмінювати, надаючи йому вподобаних 

форм. Границі віртуального простору є надзвичайно тонкими, нечіткими, 
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блідими. Внаслідок цього у віртуальному житті кожен може створювати різні 

образи, ховаючи свій реальний за аватаркою у соцмережах, програвати різні ролі, 

привласнювати якості та риси характеру кумирів. Ідентифікація людини самої 

себе стає нелегким завданням, адже кожна з особистостей, кожен зі створених 

образів впливає певним чином на сучасну людину. Відбувається відчуження від 

повсякденних ролей, користувач ніби занурюється в гру реального життя, що 

дозволяє йому адаптуватися до віртуального середовища. Слід зауважити, що це 

має свої негативні наслідки, а саме: втрачається унікальність людини, 

з’являється нездатність до самоідентифікації. 

Отже, народження світової мережі дійсно змінило наш світ за останні 

століття: з’явилася нова комунікативна взаємодія, почали ламатися минулі 

стереотипи спілкування, сформувалися нові соціальні групи, ціннісні установки, 

соціальні орієнтації. Звичайно, існують свої переваги та недоліки. З позитивного 

слід зазначити, що обмін інформацією став набагато простішим, комунікація між 

людьми значно полегшилася. Наприклад, кожен користувач світової павутини не 

виходячи з дому в будь-яку хвилину може скористатися скарбами найбагатших 

музеїв світу і бібліотек, обмінятися думками з колегами, що живуть на різних 

континентах, та й просто поспілкуватися. Проте, є і негативна сторона: люди 

почали нехтувати соціальними зв’язками в реальному світі, занурилися в 

віртуальне життя, де панує карнавал масок, стали практично залежними від 

комп’ютерних ігор. Зараз неможливо сказати, як це вплине на наше майбутнє, 

але потрібно все ж бути обережним перед тим, як стрибати у віртуальність. 
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