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РОЗДІЛ 1. 

СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР: УМОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

ДИНАМІКИПОЗИЦІОНУВАННЯ У НЬОМУ 

Бурега Валерій Васильович 

професор, доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та 

політології,Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Актуальність проблеми, яка розглядається обумовлюється ситуацією, 

що складається у соціологічній науці,  і може бути охарактеризовано 

посиленням нагальної потреби у приверненні уваги дослідників 

довирішення питань пов’язаних із вивченням динаміки позицій соціальних 

спільнот, соціальних груп та організацій в ансамблі просторів, що 

складають у своїй сукупності - простір соціальний. Тому може вважатися 

актуальною й спроба з’ясування умов, як для набуття певних позицій 

суб’єктів (агентів) у соціальному просторі, так й можливостей для зміни 

такого позиціонування в інтересах подальшого розвитку. Якщо мова, 

наприклад, йдеться про розвиток такої організації як університет, то 

доцільно усвідомлювати завдяки чому він займає певну позицію у 

соціальному просторі та як її можна змінити на таку, що свідчитиме про 

позитивну динаміку у розвитку. 

З дослідженнями проблематики соціального простору частіше за все 

пов'язуються імена таких видатних соціологів, яких ми видносимо до 

класиків соціологічної науки як П. Бергер, П. Бурдьє, Е. Гідденс, Е. 

Дюркгейм, І. Гофман, Г. Зіммель, Т. Парсонс, П. Сорокін та Т. Лукман. 

Серед наших сучасників – вітчизнянихсоціологів, які досліджували 

питання теоретичної інтерпретації понять, що розкривають зміст 
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цьогосоціального феномену та підходи до його аналізу в якості суб'єктивної 

символічної реальності або суспільного міського простору слід називати 

А.Барковську, А.Бесчасну, А.Добровольску, О.Жулькевську, О.Злобіну, 

О.Сенюру, О. Філіппова, О.Чернявську та інших. 

Разом з тим, практично не розглядалися питання щодо умов 

позиціонування у соціальному просторі певних суб'єктів та існуючих 

можливостей для зміни цих позицій. Саме це може бути визначено як мета 

даної роботи, зміст якої має складати спробу на засадах аналізу відповідних 

складових соціального простору та можливостей для певної динаміки 

відповідних позицій у ньому. 

Поняття «соціальності простору» в науковий обіг було введене 

завдяки напрацюванням видатного соціолога Г.Зіммеля, який вважав 

простір соціальним, виходячи з того, що він належить до сфери діяльності 

людей та їх спільнот. Люди, як соціальні істоти освоюють такий простір до 

якого в процесі своєї активності вони додають різні сфери діяльності (від 

економічної, виробничої, соціальної політичної, безпекової до освітньо-

наукової й інформаційно-культурної). А такі процеси, у свою чергу, за 

участю окремих індивідів, соціальних груп та організацій виводять на нові 

рівні сутність соціального, а саме – взаємодії та взаємовідношень у форматі 

соціального змісту людської життєдіяльності.  

Слід вказати, що застосування Г.Зіммелем поняття “соціальний 

простір” відбулося в ході дослідження ним міської проблематики, а це 

значною мірою обумовило його підхід до розуміння змісту цього простору, 

як просторово-символічного зіткнення різноманітних площин у яких 

відбувається життєдіяльність людей у певній територіальній прив’язці. [1, 

с.320].  

Проте, таке розуміння соціального простору може обмежуватийого 

застосування коли мова може йтися про освоєннярегіональних, 

національних, міжнародних масштабів простору соціальної взаємодії.  
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Уникнути таких обмежень або послабити їх, особливо за умов 

необхідності пошуку підходів до визначення позиціонування у соціальному 

просторі, стає можливим у разі використання бачення соціального простору 

Пьєром Бурдьє. 

Він пропонує уявлення про соціальний світ як багатомірний простір 

розбудований за принципами диференціації та розподілу, 

сформованийсукупністю діючих властивостей у соціальному універсумі, 

що розглядається. При цьому маються на увазі, саме ті властивості, що 

здібні надавати особі, що володіє ними силу та владу у даному універсумі 

та відповідно займати відповідні позиції у цьому просторі. На таких 

засадахсоціальний простір можна описувати, з точки зору П. Бурдьє, як 

відповідне поле сил, що виступає сукупністю їх об’єктивних відношень, яке 

нав’язуються усім агентам котрі входять до такого поля. Говорячи про 

властивості, що дозволяють позиціонуватисяагентам у соціальному 

просторі, він має на увазі різні види влади або капіталів, що представлені у 

різних полях цього простору та можутьтакож існувати в об`єктивізованому 

стані (у формі матеріальної властивості). Таким чином, позиція конкретного 

агента у соціальному просторі може визначатися за його позиціями у різних 

полях. За таких підстав соціальний простір може описуватися як 

багатомірний простір позицій, в якому кожна з цих позицій може 

визначатися виходячи з багатомірної системи координат. При цьому 

перемінними такої системи координат виступають обсяги капіталів, якими 

вони володіють, сполучення цих капіталів та їх розподіл. У такому випадку 

структура соціального простору, наголошував П. Бурдьє, визначається у 

кожний момент структурою розподілу капіталів специфічних для даного 

поля, що виступає місцем боротьби за визначення легітимності такого 

розподілу капіталу та одночасно йлегітимності відповідного поля. [3, с.55-

77] 
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Суттєво сприяє уточненню розуміння Пьєром Бурдьє феномену 

соціального простору його вислів про те, що: «Соціальний простір – 

абстрактний простір, що конструйований ансамблем підпросторів або полів 

(економічне поле, інтелектуальне поле та таке інше), які зобов’язані своєю 

структурою нерівномірному розподілу окремих видів капіталу та може 

сприйматися у формі структурирозподілу різних видів капіталу, 

функціонуючою одночасно як інструменти і цілі боротьби у різних полях». 

(Переклад автора)[4, с.40] 

Дляспробипрактичноговикористаннятакоїтеоретичноїконструкції 

доцільнимстає залучення уявлення про «соціальний простір» О. 

Філіпповим, який визначає його у трьох аспектах (за логікою П.Бурдьє).  

Першим з таких аспектів він виокремлюєпорядок соціальних позицій, 

наприклад, статусів, які співіснують таким чином, що заняття однієї позиції 

виключає заняття іншої, подібно до того, як у фізичному просторі речі 

однієї та тієї ж природи не можуть займати в один і той же час одне й те ж 

місце.  

Другий аспект полягає у тому, щовін виступає характеристикоюбудь-

якого простору (зони, території, місця, регіону), оскільки його складові 

(кордони, об'єкти) мають соціальне походження.  

Третій аспект дозволяє розглядати соціальний простір як фізичний 

простір, оскільки на нього проектується принцип розподілу і співвіднесення 

соціальних позицій. [5, с.262] 

На таких засадах стає можливим визначатикоординати зайнятої 

позиції у соціальному просторі через усвідомлення символічної цінності 

потенціалу певного суб’єкта (агента), що активно діє в ньому. Відповідно 

до ступеню залученості такого суб’єкта до процесу “капіталізації” в 

наслідокздійсненого перерозподілу та набуття їм актуалізованих видів 

капіталу (його частин) за відповідними полями, що складають соціальний 

простір, можна говорити не тільки про соціальну значущість суб’єкта, а й 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

9 
 

про те як він завдяки займаній позиції сприймається іншими агентами 

соціального простору.  

Від цього безпосередньо може залежати його статус у сфері основної 

діяльності.Якщо ж говорити про позиціонування певної організації, що 

функціонує у сфері освіти, то уявляється можливим сказати про те, як 

символізована позиція (або її символізовані ознаки) конвертується у 

суспільній свідомості в імідж, репутацію, рейтинг тощо.Символічність 

соціального простору, як середовища яке виникає на перетинанні 

різноманітних полів соціальної реальності, де внаслідок рівня 

забезпеченості тим або іншим різновидом капіталу (фінансовим, кадровим, 

інформаційним, культурним, технологічним тощо) та долученості до його 

розподілуобумовлюється й символізація займаноїпозиції. При цьому така 

позиція може окреслюватися, наприклад для такої організації як закладу 

вищої освіти: 

 обсягами фінансування, 

 ступенем розвиненості навчально-матеріальної бази, 

 наявністюпоказників кваліфікації науково-педагогічного складу,  

 рівнем організації навчального процесу та його методичної 

забезпеченості, 

 визнанням науковою спільнотою виконуваних досліджень,  

 затребуваності випускників університету на ринку праці, 

 визнаністю якості підготовки фахівців серед провідних 

роботодавців, 

 розвиненістю студентського самоврядування,  

 традиціями та власною історією,  

 популярністю серед майбутніх студентів (абітурієнтів) на підставі 

чітких та прозорих перспектив для вступу на засадах прозоро 

визначених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців.  
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Цілком зрозуміло, що це далеко не повний виклад позиційних ознак. 

За сукупністю таких характеристик в інтересах вдосконалення 

процесів управління освітньої сферою може визначатися або змінюватися 

статус закладу вищої освіти.Так, для українських вишів за статтями 29 та 30 

Закону України “Про вищу освіту” (від 01.07.2014 року) як визнання 

займаної позиції у соціальному просторі, насамперед, його освітньо-

науковій складовій можуть надаватися офіціальні статуси національного 

закладу вищої освіти та дослідницького університету, що відкривають нові 

можливості для залучення до нових рівнів “капіталізації” різних видів 

діяльності, відкриття нових перспектив розвитку для таких вишів. 

Вище вказане, насамперед, стосується бачення умов для 

позиціонування у соціальному просторі, які миспробували висвітлювати на 

прикладі діяльності організацій у сфері вищої освіти.Якщо ж говорити про 

можливості бажаної динаміки позиціонування, тобто можливостей для 

зміни займаних позицій з метою підвищення символічної цінності та 

соціальної значущості набутих результатів діяльності, то слід розуміти, що 

це потребує довготривалої активності на засадах стратегічного підходу до 

управління діяльністю. Не розкриваючи деталей стратегічного управління, 

слід вказати, що стратегічний підхідпередбачає пошук відповідей на три 

основних питання: 

1. Сформулювати стратегічну мету - “Чого організація має досягати, 

якою має визначатися бажана, нова позиціята для чого?”  

2. На засадахоб’єктивної оцінки досягнутого рівня, статусу та 

наявного потенціалу організаціївстановити – “Де ми зараз знаходимося в 

системі координат соціального простору?” 

3. В результаті усвідомлення перших двох питань прийняти рішення – 

“Якими шляхами, за якими варіантами дій, з якою ресурсною базою, з ким 

саме (хто залучається як виконавці) та з використанням яких форм і методів 

діяльності, в які терміни буде досягатися стратегічна мета?” 
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Таким чином, як висновок слід вказати, що складна структура 

соціального простору та його універсальна природа створюють різного роду 

умови для зайняття у ньому певних позицій. Такі позиції можуть 

визначатисявідповідністю наявних, конкретних суб’єктних характеристик 

агентів за провідними полями соціального простору, ступенем доступу до 

розподілу різноманітних капіталів, залученістю й рівнем певних потенціалів 

тощо. Останнє може слугувати для утворення системи координат у якій 

може визначатися конкретний варіант позиціонування у соціальному 

просторі або у його підпросторах, що обумовлено існуванням певних 

соціальних полів. У свою чергу для таких різновидів соціального простору, 

наприклад, інформаційного простору з урахуванням його функціонального 

спектру [6], може встановлюватися система певних координат за якими 

будуть визначатися займані у них позиції. 

Щодо можливостей для зміни набутої позиції, то слід визнавати, що 

це потребує цілеспрямованої, системної, довготривалої діяльності, яка 

повинна розбудовуватися на засадах стратегічного управління. 
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Сучасна концепція маскулінності дає нам уявлення про те, що означає 

бути чоловіком. У концепції показується, що справжній чоловік – це 

відмінно фізично розвинутий, неемоційний, самодостатній, незалежний, 

ніколи не йде на компроміси, не просить про допомогу, розраховує тільки 

на себе. Але група чоловіків диференційована, всередині групи чоловіки 

відрізняються за низкою ознак: віком, станом здоров’я, соціально-

економічним становищем тощо, томубачення чоловіків повинно бути 

різним. Неприйняття різного бачення чоловіків має негативні наслідки для 

здоров’я чоловіків, про це ми спробуємо розповісти.  

Маскулінність вивчається з середини ХХ століття. Дослідження 

наслідків розуміння маскулінності наздоров’я для чоловіків було розпочате 
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у 70-х минулого століття у західних країнах, зокрема у 

США.Найвідомішими дослідниками, які працювали у напрямку чоловічих 

студій, є: Майкл Кіммел, Дональд Бел, Майкл Месснер, Джеф Херн [1, с. 

25]. Аналіз результатів дослідження, проведених представниками чоловічих 

студій, дозволив показати, що існує «плата за привілеї» для чоловіків. Вона 

полягає в тому, що для досягнення соціального статусу «справжнього 

чоловіка» необхідно докласти зусиль, довести оточуючим свою 

справжність,інколи це здійснюється шляхом ризикованої поведінки, 

ігноруванням норм самозбереження, техніки безпеки тощо. Результат такої 

поведінки: травматизм, хвороби чоловіків,депресія,стрес, алкогольна або 

наркозалежність та передчасна смерть. В разі якщо чоловіки не досягли 

соціального статусу «справжнього чоловіка», або не намагаються його 

досягти,чоловіки займають статус «невдахи», можуть бути відкинуті 

суспільством на аутсайдерські позиції. В цьому, на думку науковців, 

знаходить прояв «плата за привілеї» для чоловіків. 

 У теорії геґемонної маскулінності «плата за привілеї» для чоловіків– 

одне з основних соціальних явищ. Одним з перших, хто почав 

досліджуватигеґемонну маскулінність є австралійський соціолог Р. 

Коннелл. Він стверджує, що у будь-якому суспільстві існує ієрархічний 

розподіл типів маскулінності. Піраміда ієрархії вінчається типом 

маскулінності, що є зразком для суспільства в питаннях «справжнього 

чоловіка». 

В роботах Дж. Херна, Д. Моргана, М.Кауфмана, Дж. Мессершмидта 

та інших проблема маскулінності набула подальшого розвитку [2]. 

Активно досліджував проблеми соціального здоров’я чоловіків 

соціолог, антрополог, філософ Ігор Кон (1928 – 2011). В рамках проекту 

«Чоловік, який змінюється у мінливому світі», він показав, щовеликий 

пласт негативу для чоловічого здоров'я зумовлений тим, що традиційна 

маскулінна ідеологія поєднує високі соціальні претензії на владу, статус, 
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повагу із виправданням і поетизацією вочевидь нездорового, але натомість 

«чоловічого» стилю життя, зокрема пияцтва, паління, невиправданих 

ризиків» [3]. 

Однією з перших спроб розпочати обговорення проблеми 

маскулінності на академічному рівні в Україні було видання посібника 

Тетяни Бурейчак «Соціологія маскулінності» у 2011 році [4].У подальшому 

дослідження проблеми маскулінності, в рамках якої визначаються та 

закріплюються пануючі ролі, моделі поведінки та ставлення чоловіків, було 

здійснено Українським центром соціальних реформ на замовлення UNFPA 

у 2018 році [5]. У наш час плідно вивчає проблеми гендеруТамара 

Марценюк – соціологиня та ґендерна дослідниця,в тому числі вона вивчає 

проблематику маскулінності та мілітаризму під час масових протестів в 

Україні протягом листопада 2013 – лютого 2014 років [6]. 

Аналіз результатів дослідження показує, що в Україні існує стійка 

сукупність уявлень суспільства про те, що означає бути чоловіком, це так 

звана «чоловіча коробка», набірякостей «справжнього чоловіка»[5].  

«Чоловіки не плачуть» – доволі розповсюджений стереотип про 

«справжнього чоловіка». Відповідно до такого стереотипу: чоловік 

повинний бути стриманим у прояві почуттів, тримати під контролем 

емоційний стан, глибоко «ховати» від людського ока свої почуття, ніколи 

не йти на компроміси, не просити про допомогу, завжди розраховувати 

тільки на себе.Результати дослідження свідчать, що намагаються 

відповідати такому стереотипу практично половина чоловіків. Вони ніколи 

не звертаються за емоційною підтримкою, коливідчувають себе 

засмученими або розгубленими та обирають шлях маскування, ховання, 

замовчування, придушення емоцій. Така загальноприйнята стратегія 

поведінки чоловіків, у дійсності призводить до безлічі негативних 

наслідків: міжособистісні відносини мають стриманий, прохолодний, 

непривабливий характер, який проявляється в доволі обмеженому спектрі 
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емоцій. У такого чоловіка менше близьких відносин з оточуючими,як 

наслідок – менше соціальних ресурсів вирішення особистісних 

проблем.Відомий факт, що емоційні переживання і почуття людини дуже 

тісно пов’язані з фізичним станом організму і хворобами, що вражають 

його. Постійне стримування, приховування чоловіком емоцій призводить до 

появи таких психосоматичних захворювань, як мігрень, перенапруження. 

Хронічна втома погане самопочуття, безсоння стають постійними 

супутниками життя чоловіків. У подальшому це може трансформуватися у 

гіпертонію, інфаркт чи інсульт. 

Наступним стереотипом, що характеризує «справжнього чоловіка» є 

уява про те, що «чоловік завжди повинен бути сильним і хоробрим». 

Слабкість для сучасного чоловіка – табу, найбільший страх і не дозволена 

розкіш. Відповідно до такого стереотипу, поведінка чоловіка передбачає 

демонстрацію особистої відваги, безстрашності, героїчних вчинків, навіть 

якщо в цей час чоловік відчуває страх.При виборі стратегії поведінки у 

житті перевага віддається стратегії перемоги, підкорення, знищення 

опонента. Культивується агресивність як одна із самих важливих рис 

сучасного чоловіка. Результати чисельних досліджень свідчать, що агресія є 

однією з п’яти рис, яка є складовою гендерного стереотипу чоловіка [7]. 

Сучасні засоби масової інформації активно сприяють поширенню 

стереотипу про необхідність чоловіку завжди бути сильним, мужнім, 

відважним, рішучим, безстрашним. ЗМІ дуже часто ідеалізують і навіть 

гіперболізують таки риси для «справжніх чоловіків». На цьому 

підґрунтістворюють та пропонують ідеальний образ чоловіка. Джеймс 

Бонд, Джон Маклейн, Рембо – знайомі герої сучасності. Саме такі рольові 

моделі пропонуються хлопчикам змалечку, що стимулює агресивну 

поведінку відносно інших хлопчиків та дівчат з метою заподіяти їм 

моральну або фізичну шкоду, як наслідок посилення проблеми булінгу. Для 

нашої країни це особливо актуально. За результатами міжнародних 
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досліджень, Україна увійшла до ТОП-10 країн із поширеною дитячою 

агресією у школах. Жертвами при цьому є здебільшого хлопчики від 11 до 

15 років. У шкільному віці починає формуватися модель поведінки дитини, 

якавизначає власне відношення до соціальних норм. У цьому випадку 

насилля як зручний алгоритм вирішення проблем, прийнятий у дитячому 

віці, може бути активно застосовуваним у дорослому житті та вважатися 

нормою взаємовідносин. Відповідно, дискримінація серед дітей може 

трансформуватися у різні форми насильства у дорослому віці. Результати 

дослідження показують, що «у жертв шкільного насилля штучно 

формується ненависть до людей – з одного боку, і вимога певної 

компенсації (сатисфакції) від людства (інших осіб), – з іншого. У крайньому 

вигляді, це може призвести до того, що дитина перетвориться у маніяка, 

який буде прагнути помсти [7]. 

Інший варіант розвитку подій, коли у чоловіка не виходить 

відповідати стереотипам про «справжнього чоловіка», він може опинитися 

убезвихідній, тупиковій ситуації. Далісуїцид– умисне спричинення власної 

смерті. Це дуже сумно. 

Таким чином, розглянувши наслідки впливусучасного розуміння 

маскулінності на здоров’ячоловіків, ми виявили його негативний характер в 

окремих випадках. Ми розуміємо, що матеріал однієї статті не дозволяє 

розкритивсі питання про причинно-наслідкові зв'язки розуміння 

маскулінності таздоров’ячоловіків. Проте, проблема існує, вона актуальна, 

тому вона постійно знаходиться у полі зору співробітників соціологічної 

лабораторії кафедри соціології та політології Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 
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Стаття присвячена соціальному ефекту, який ми спостерігаємо на 

прикладі України, але його дія простежується в низці молодих країн, 

утворених переважно в другій половині ХХ ст. Лаг (англ.log) – «розрив у 

часі між двома явищами або процесами, що перебувають у причинно-

наслідковому зв’язку» [1, с. 578]. На разі мова іде про розрив поміж 

об’єктивною і суб’єктивною сторонами національної ідентичності.  

Проблемі національної ідентичності присвячено чимало наукових 

праць українських авторів й емпіричних досліджень, що зумовлено 

відомими історичними обставинами останніх десятиліть [2, 3, 4, 5, 6]. Під 

національною ідентичністю будемо розуміти причетність особи до 

політичної нації, що поєднує зовнішні (об’єктивні, доступні для 

стороннього спостерігача) та внутрішні (психологічні) ознаки людини. 

Психологічне поєднання власного «Я» з нацією може бути мотивом певних 

дій, в яких людина виражає власну національну ідентичність. «Національна 

ідентичність» як поняття є практично тотожним термінам «громадянська» 

або «державно-політична ідентичність». Їх не варто плутати з етнічною 

ідентичністю, що на сьогодні не є спірним питанням, практично усі 

науковці чітко розрізняють поняття етносу й нації. 

Ми вважаємо, що національна ідентичність має дві сторони: 

об’єктивну й суб’єктивну. Перша виникає з факту громадянства, 

приналежності до громадянського суспільства й політичних процесів в 

країні. Для зовнішніх спостерігачів, особливо іноземців, українець – це, 
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передусім, національна ідентичність, тобто людина розглядається як така, 

що репрезентує свою країну. В світі є загальне правило: сприймати людину 

за громадянством, як представника політичної нації, символом якого є 

прапор країни. Суб’єктивний сторона – це внутрішні переживання, 

самоідентифікація, а також готовність людини з власної волі діяти певним 

чином в тих або інших ситуаціях, наприклад, виявляти свій патріотизм, 

підтримувати націю та державу, за потреби боронити від зовнішніх ворогів 

тощо. Національна ідентичність з суб’єктивного боку – це моральна ідея, 

яка потребує певних особистих зусиль та соціальних умов, аби вона 

пронизала свідомість й закріпилася в якості ціннісної настанови та 

когнітивної реальності. Американський вчений Бенедикт Андерсон (1936-

2015) відносив націю до класу уявлених спільнот (Imagined Communities), 

бо людині потрібні певні зусилля, аби подумки охопити великий соціум, до 

якого вона  належить і погодитися з власною думкою [7, с. 30]. Але сили 

уяви ще недостатньо, бо потрібна внутрішня злагода, відсутність 

антагонізму поміж реальністю та суб’єктивним ставленням до факту 

громадянства. Між об’єктивною і суб’єктивною сторонами може виникнути 

конфлікт, протиріччя. У разі, якщо зовнішні ознаки не підкріплюються 

психологічною складовою, людина може не вважає себе тим, ким за 

логікою має бути. Можливо, аби у внутрішньому дискурсі особистості 

відбулося узгодження зазначених сторін, потрібен певний час, і тоді на 

невизначений термін виникає ефект «лагу ідентичності». 

Життя у полісоціальному середовищі має своїм наслідком існування 

певної множини ідентичностей. Індивідуальні ідентичності перетинаються з 

соціальними ідентичностями та утворюють щось на кшталт піраміди 

Маслоу. Питання «хто я?» доповнюється більш складним визначенням «хто 

ми?». Вищі ідентичності, як і вищі потреби за ієрархією Маслоу, взагалі 

можуть не сформуватися або існувати у неповному чи деформованому 

вигляді. Національна та цивілізаційна ідентичності належать до умовно 
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верхніх рівнів піраміди ідентичностей, їх формування передбачає і певні 

умови соціалізації, і розвиненість особистості, і наявність цілого комплексу 

факторів, що можуть впливати «pro» чи «contra». Специфіка України 

полягає в тому, що політична нація певним чином стратифікована: існує 

національне ядро, що складають громадяни з розвинутою національною 

ідентичністю, і різні периферійні прошарки, до яких можна застосовувати 

концепт «лагу ідентичності». 

До серпня, навіть до 1 грудня 1991 р., політичної української нації не 

існувало а ні де-юре, а ні де-факто. Український патріотизм був 

забороненою річчю і називався за радянських часів «український 

буржуазний націоналізм». Імперська радянська влада (на відміну від 

царського уряду) більш-менш мирилася з етнографічною культурною 

самобутністю українців, але відповідала жорсткими репресіями на будь-які 

прояви сепаратизму чи бодай саму постанову українського питання у 

політичній площині. Абсолютна більшість українців усвідомлювали себе 

«радянськими людьми», ідентифікувала власну персону з колишнім СРСР. 

Українську ідентичність загал сприймав як територіальну, географічну 

ознаку. Розпад СРСР означав початок складного і тривалого процесу 

виникнення національної спільноти і національного націоналізму. 

Українська держава видала усім мешканцям, хто фізично перебував на 

території України (в межах державних кордонів, на які перетворилися 

адміністративні межі) паспорти новоутвореної держави. Ніхто не цікавився 

у тих, хто фактично вступав до громадянства, а чи знають вони українську 

історію та Конституцію? А чи володіють українською мовою? А чи беруть 

на себе обов’язки лояльного до держави громадянина? Саме такі умови (і 

ще низку інших) висувають сучасні демократичні країни до «неофітів», які 

від держави прагнуть отримати нове громадянство. Зазначимо, що не усі 

новоутворені країни йшли цим ліберальним шляхом: Естонія та Латвія 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

21 
 

відмовили в автоматичному громадянстві доволі значним прошаркам 

постійного населення. 

З 1991 р. в Україні на тлі строкатого етнічного складу, недружніх 

впливів сусідніх держав, радянської ностальгії почався довготривалий 

процес формування національної ідентичності. Часові рамки процесу 

розширювалися, бо для значних прошарків самоідентифікація з 

національною спільнотою виявилося непосильним завданням або 

включалися контр-фактори, що гальмували процес.Мешканці, які не 

набували повноцінної національної ідентичності, відрізнялися політичною 

пасивністю, були схильні до еміграції або орієнтувалися на зовнішні 

чинники. Згодом виявилося й інше: людину, що не набула повноцінної 

національної ідентичності, не складно затягнути у сепаратистський рух або 

перетворити на колабораціоніста.Натомість, повноцінна національна 

ідентичність відігравала помітну роль як фактор соціальної інтеграції і була 

запобіжником деструктивних процесів. 

Рух до національної ідентичності можна поділити на періоди до війни 

(2014 р.) і впродовж війни. Існував доволі чіткий довгостроковий тренд до 

розширення ядра українською політичної нації, до якого належать особи з 

розвинутою національною ідентичністю. Так, кандидатура В’ячеслава 

Чорновола 1 грудня 1991 р. перемогла на президентських виборах лише в 

трьох областях країни, але згодом національно-патріотичні сили перемагали 

в 15 з 25 регіонів. Соціологи, спираючись на дані опитувань, фіксували 

повільний рух цінностей та політичних орієнтацій громадян в бік 

національної ідентичності за різними показниками: ставлення до 

незалежності, державної мови, громадянства тощо. Наприклад за даними 

досліджень Фонду Разумкова, за 10 років (2005-2015) частка тих, хто 

пишається українським громадянством, зросла на 12%; приблизно на 

стільки зросла й підтримка незалежності України [4, c. 6]. Чому зміни не 

відбувалися більш швидко? Очевидно, існували фактори, що гальмували 
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процес. До них віднесемо, по-перше, економічний спад 1990-х рр., 

проблему матеріального виживання багатьох родин, відсутність виразних 

успіхів, якими можна пишатися. Ф. Фукуяма вважає, що ідентичність 

щільно пов’язана з гідністю й зовнішніми оцінками [8]. Саме успіхів 

бракувало країні  для посилення відчуття національної гідності. По-друге, 

існували і залишаються досі соціально-психологічні упередження через 

стереотип, який культивувався в імперський період та поширювався на 

теренах країни, щодо меншовартості українців, слабкості українства і 

малоцінності української незалежності. По-третє, від’ємним фактором був 

негативний потужний вплив Росії і частково «перетягування канату» з боку 

Угорщини, Румунії, Болгарії, які опікувалися відповідними діаспорами у 

прикордонних районах. По-четверте, як з’ясувалося, на Сході існують 

цивілізаційні бар’єри на рівні підсвідомості, що не дають людині визнати 

свою причетність до українського соціуму, і жодні логічні аргументи та 

докази розуму не можуть розтопити кригу українофобії. І тут виникає 

єдиний, але довготривалий шлях соціальних змін – міжгенераційна 

динаміка, коли у нових поколінь змінюються психологічні настанови, чого 

не можуть здійснити батьки впродовж власного життя. Помітно слабкішою 

виглядаланаціональна ідентичність в прикордонних з РФ областях, Криму 

на Одещині. Це пояснюється і етнічною структурою цих регіонів (великі 

прошарки етнічних росіян), і історичними факторами, і традиційними 

зовнішніми зв’язками населення на тлі російської пропаганди. Тут і 

зосередилися епіцентри «лагу ідентичності», коли люди були громадянами 

України, працювали на її території, отримували пенсії й інше соціальне 

забезпечення, мали усі громадянські й політичні права, але суб’єктивно не 

ототожнювали себе з українським загалом.  

Для більш-менш повної зміни старої генерації на нові покоління 

потрібно років з п’ятдесят. І власне усе рухалося за основним трендом, аби 

не війна. Вона з одного боку, пришвидшила процес набуття політичної 
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ідентичності, з іншого – породила відкритий колабораціонізм та відновила 

надії певних прошарків наповернення чи то старих (радянських) часів, чи 

приєднання до «великої Росії». Очікуваним з точки зору нашої генераційної 

теорії змін у царині національної ідентичності було те, що молодь в роки 

війни демонструвала, за даними соціологів, більш високий рівень 

патріотизму, ніж старіші генерації. Проте ті з кола старшого покоління, хто 

відкидав українську національну ідентичність, залишилися абсолютно 

незрушними. Незважаючи на криваву війну з Росією, на Сході й Півдні за 

політичну партію ОПЗЖ, яка себе відкрито позиціонує як пропутінська 

сила, голосують значні прошарки населення. Це, на наш погляд, найкращий 

індикатор обсягу населення не інтегрованого саме психологічно до 

політичної нації.  

В наших працях ми доводимо, що гібриднавійна проти України була 

розгорнута РФ ще з 2003 р. [9, с. 297-303]. До лютого 2014 р. військово-

політичне керівництво Росії використовувало проти України головним 

чином «м’яку силу», просувало концепт «русского мира», діяла через УПЦ, 

культурні зв’язки, телебачення і пропаганду. Гроші на цілі «смислової 

війни» керівництво РФ не шкодувало. Така стратегія, з точки зору росіян, 

себе виправдовувала, особливо це стосувалося прикордонних областей, де 

власне і зосереджувалися соціальні осередки «лагу національної 

ідентичності». Для гальмування просування української національної 

ідентичності на схід країни пропагандисти в Росії створювали різноманітні 

міфи «русского мира», пропагувалася імперська велич, військові перемоги, 

заможне життя всередині Росії та канвою проходило зневажливе ставлення 

до українців. У 2014 р., коли Кремль розпочав відкриті воєнні дії проти 

України, промивання мізків спрацювало, передусім, в Криму і на Донбасі. 

Слабка національна ідентичність об’єктивно була нашим вразливим місцем, 

і московські теоретики гібридної війни це добре розуміли. Саме в нього 

били залпи російської інформаційної армії. Кримчанам пояснили, що вони 
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тепер є громадянами РФ, а намагання відстояти свою українську 

ідентичність, як це робив фермер Микола Балух, швидко закінчиться 

кримінальною репресією. Українським громадянам на Донбасі (без виразної 

національної свідомості та ідентичності) легко нав’язувалися вигадані 

ідентичності – «новороси», «жителі південного сходу», «донбасити». Отже, 

вищі ідентичності можуть бути об’єктами соціального конструювання й 

своєрідним полем інформаційних війн. 

Проблема національної ідентичності ставить великий знак питання в 

контексті дискусії щодо реінтеграції. Окуповані території, можливо, буде 

легше повернути, ніж долучити людей до політичної нації. Ми не маємо 

готового рецепту стосовно того, як це зробити. «Лаг національної 

ідентичності» постане з новою силою як актуальна проблема українського 

суспільства. Важливим залишиться і міжнародний контекст реінтеграції. 

Якщо Росія не зміниться із середини і залишиться агресивною імперією, що 

націлена на розширення кордонів, «лаг ідентичності» залишиться на 

історично невизначений час і стане тягарем для нації. Він буде 

підживлюватися спільним з Росією інформаційним простором, культурною 

експансією, політикою російського громадянства в Україні (роздача 

паспортів РФ на теренах України), загальним іредентизмом, який 

підкріплюється політично й матеріально. В разі, якщо Росія втратить 

інтерес до імперської політики і зосередиться на внутрішніх проблемах, 

«лаг національної ідентичності» буде подолано у природний спосіб, коли 

молоді люди вже не наслідують досвід батьків, а сприймають світ таким, 

яким він є насправді. 
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В умовах становлення інформаційного суспільства найважливішим 

чинником соціально-економічного розвитку стають організаційна культура, 

знання, інформація, інтелектуально-освітній, соціальний і культурний 

людський капітал товариства. На перший план в сучасному соціальному 

управлінні висуваються цінності, норми, мораль, етика, культура, 

соціокультурні трансформації. Стратегічною метою соціального управління 

сьогодні стає культура індивідів, соціальних груп і організацій. У сучасних 

умовах організаційна культура являє собою фактор ефективного 

функціонування організації. Модернізація організаційної культури стає 

найважливішою метою управління і об'єктом дослідження соціологічної 

науки. 

Теоретичні передумови сучасної концепції управління розвитком 

організаційної культури закладені в соціологічних теоріях корпоративної 

культури. У даних теоріях корпоративна культура досліджується як 

символічний інструмент організаційно-управлінських змін та мотиваційної 

мобілізації управління людьми, що задає орієнтири для поведінки та дії 

(роботи Д. Гревза, С. Дейвіса, Т. Діла, Дж. Коттера, Дж. Тернера, М. 

Хаммера). В рамках спеціальних галузей управлінського знання 

здійснюється конкретизація культурно-корпоративного контексту 

гармонізації соціальних відносин, партнерської співпраці в життєдіяльності 

організації, корпоративних організаційних систем, держави. Важливий 
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внесок у даний напрямок внесли соціологи Д. Дороті, В. Музикант, Д. 

Ньюсом, Л. Сафір. 

В українській соціології поняття організаційної культури з'явилося 

порівняно недавно і в силу різних причин не є достатньо вивченим на 

відміну від західної науки. Вітчизняними вченими, які здійснювали 

дослідження з даної теми, є: Г. Дмитренко, В. Кириченко, Т. Максименко, 

С. Оборська, З.Шершньова, Е. Шарапова, В. Усачьова, Г.Салімова, А.І. 

Долгов, М.Богатирьов, Є.А. Смірнов, В.А. Стоянова, О.Л. Радченко, Ф. І. 

Хміль, Г. Хаєт. Проте залишається потреба в з’ясуванні місця управління 

організаційною культурою в системі управління організацією, вибору 

оптимальних методів управління організаційною культурою та оцінки його 

результативності, що і обумовлює актуальність даної статті. 

Метою статті є виявлення особливостей управління організаційною 

культурою в установах різних форм власності. 

Організаційна культура - це система колективно поділюваних 

цінностей, символів, переконань, зразків поведінки членів організації, які 

відрізняють дану організацію від всіх інших [1]. По відношенню до 

організації організаційна  культура виконує наступні функції: охоронна, 

інтегруюча, регулююча, адаптивна, функція орієнтації, мотиваційна, 

функція формування іміджу. 

Основними елементами організаційної культури є: традиції, звичаї і 

спостережувані регулярні форми поведінки; норми; цінності; ідеологія; 

символіка.  

Управління організаційною культурою передбачає її формування, 

підтримання та, при необхідності, зміну. Формування організаційної 

культури полягає у здійсненні певних дій, спрямованих на розробку 

системи норм, правил, цінностей, уявлень для досягнення поставлених 

перед організацією цілей. Формування організаційної культури передбачає 

«прищеплення» єдиних цінностей всім працівникам організації. 
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Основою життєвого циклу та організаційного потенціалу будь-якого 

державного або приватного підприємства є культура - цінності, норми і 

відносини, які приймаються і розділяються більшістю співробітників. 

Організаційна культура може бути причиною підвищення або зниження 

ефективності діяльності підприємства. Як свідчить зарубіжний та 

вітчизняний досвід, в умовах ринку організаційна культура стає ключовим 

фактором ефективного (або, навпаки, неефективного) розвитку 

підприємства. Численніпроблеми підприємств теж є індикаторами, 

пов'язаними зі слабким розвитком організаційної культури, або з 

формуванням опозиційних субкультур. 

Вивчення організаційної культури на підприємствах різних форм 

власності допоможе визначити потенціал на який можуть  розраховувати 

керівники організацій при визначенні цілей розвитку свого підприємства.  

В ході дослідження особливостей управління організаційною 

культурою на підприємствах різних форм власності проведеного 

дослідницькою групою НТУ, «ХПІ» у 2019 р.було з’ясовано, що основна 

більшість працівників як в державних, так і приватних організаціях 

абсолютно чітко можуть сформулювати цілі діяльності своєї організації, 

більш того в державних організаціях всі працівники знають мету, але 

можуть її сформулювати не чітко. Такі високі показники обізнаності 

респондентів про цілі організації є доброю основою для того, щоб кожний з 

працівників міг сформулювати розуміння власного внеску у виконання 

організацією своїх цілей, а також розуміння того, як необхідно працювати і 

вести себе в організації.  

Цілі, в організаціях всіх форм власності, встановлюються 

керівниками, а у випадку з державними організаціями тільки керівниками 

організації. Рядові працівники на таких підприємствах лише частково 

впливають на формування цілей організації. В приватних організаціях 

частка рядових працівників, які впливають на формування цілей більше, але 
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кінцевий результат такий же. Тобто добре знання організаційних цілей не є 

прямим результатом включеності всіх працівників у процес формулювання 

цілей. 

Важливу роль в управлінні організаційною культурою грають 

цінності, які є загальними для всіх працівників організації і можуть 

об’єднувати колектив. На підприємствах державної форми власності 

домінуючими цінностями є: старанність; продуктивність; субординація. На 

підприємствах приватної форми власності Серед цінностей, які домінують 

є: ініціативність; пунктуальність; обов’язковість. Для державних 

організацій, виходячи з цінностей, які у неї домінують характерна 

бюрократична організаційна культура. В приватній організації, в якій 

домінують ініціативність, пунктуальність, обов’язковість, організаційну 

культуру можна охарактеризувати як культуру з елементами ринкової 

організаційної культури. 

Одним з важливих елементів організаційної культури є норми. 

Нормативний аспект організаційної культури значущий і важливий саме 

тому, що є способом донесення до всіх працівників цінностей і моделей 

поведінки, які вони повинні брати до уваги в своїй діяльності, щоб 

максимально ефективно досягати здійснення цілей організації. Саме 

нормативний аспект підтримує певні моделі організаційної поведінки. 

Серед них особливе місце займає організаційні традиції. В приватних 

організаціях традиції в основному існують на рівні відділів, у той час як на 

державних підприємствах на двох рівнях: організації в цілому і відділу. 

Як на держаних, так і на приватних підприємствах суб’єктами 

створювання формальних норм та правил є тільки керівники всіх рангів. 

Неформальні норми в державних організаціях головним чином складаються 

стихійно, на це вказало 66% опитаних. В приватних організаціях до 

створювання неформальних норм докладають зусилля всі учасники, які 
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включені у трудовий процес (від рядового працівники до керівника 

організації). 

При порушенні норм, які існують в різних організаціях за формою 

власності, до порушників застосовуються, в першу чергу, формальні 

санкції. Комбінацію формальних та неформальних санкцій або виключно 

неформальні санкції до порушників використовуються в організаціях 

значно рідше. 

Найбільш розповсюдженою організаційною символікою єлоготипи 

(його наявність в своїх організаціях відмітило 63% респондентів) та фірмові 

бланки (56%). Причому наявність символіки в більшій мірі характерна для 

організаційної культуридержавних підприємств. 

Дослідження показало, що ототожнює себе з організацією чверть 

опитаних. Як керівники, так і рядові працівники мають приблизно 

однаковий рівень організаційної ідентичності.  

Очікувано виявилось, що чим більше працює людина в одній 

організації, тим більше вона починає ототожнювати себе з нею. Чоловіки 

більше відчувають свою єдність з місцем роботи, ніж жінки, що можна 

пояснити традиційною спрямованістю жінок на родину, а чоловіків на 

роботу.  

Працівники державних підприємств в більшій мірі ототожнюють себе 

зі своїми організаціями у порівнянні з опитаними, як працюють на 

приватних підприємствах. 

За даними дослідження низьку згуртованість колективів в своїх 

організаціях відмітила третина опитаних. Оцінка рівня згуртованості 

колективу відрізняється у респондентів в залежності від їх стажу роботи в 

організації. Можна припустити, що адаптації нових працівників 

приділяється мало уваги, що призводить до певної ізоляції новачків. 

Опитані з приватних підприємств рівень згуртованості своїх колективів 

оцінюють вище, ніж з державних.  
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Переважна більшість респондентів з приватних організацій відмічає, 

що згуртованість колективу, перш за все, залежить від нього самого. 

Зусилля своїх керівників щодо підвищення рівня згуртованості вони 

оцінюють критичніше. 

Слід зазначити, що в приватних підприємствах 

керівникиобговорюють проблеми дещо частіше, ніж в державних, що, 

скоріш за все, пов’язано з більшою мінливістю виробничої ситуації. Але, на 

державних підприємствах керівники доводять актуальну інформацію до 

своїх підлеглих частіше. 

На думку опитаних для підвищення рівня ототожнення працівників 

себе з організацію треба, перш за все, більше турбуватися про 

співробітників організації, виявлятиїх проблеми та цікавитись їх думкою 

щодо рішень, які приймає керівництво  

Для тих, хто працює на підприємствах державної форми власності 

більш значущим єсвоєчасне інформування співробітників про 

нововведення, зміни та проблеми в організації та застосовування санкцій до 

тих працівників, які порушують прийняті норми. Працівникам приватних 

підприємств більш важливим є, щоб їх керівники вводили нові традиції, 

організовували спільні заходи для поєднання людей. 

Отже, виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що у 

процесі формування організаційних цілей слід  активніше долучати до 

цього процесу всіх співробітників організації, що буде сприяти створенню 

єдиного,цілеспрямованого колективу. В процесі контролю за виконанням 

співробітниками організаційних норм до порушників цих норм краще 

застосовувати не тільки формальні санкції але і неформальні (дружні 

співбесіди колег або керівника і підлеглого). В державних організаціях 

взяти під контроль процес виникнення неформальних норм, створити умови 

для того щоб всі співробітники мали можливість долучитися до їх 

створення. Для підвищення рівня згуртованості колективів приділяти більш 
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уваги адаптації нових працівників щоб вони не почували себе в ізоляції. 

Для підвищення рівня ототожнення працівників себе з організацію треба, 

перш за все, більше турбуватися про співробітників організації, виявляти їх 

проблеми та цікавитись їх думкою щодо рішень, які приймає керівництво. 
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За останні десятиліття стрімкий розвиток інформаційних та 

комунікаційних технологій змінив світ. Особливу роль в цьому процесі 

зіграли соціальні медіа, які стали невіддільною частиною життя сучасної 

людини, створили багатоканальну систему комунікації, де кожен може 

спілкуватися з кожним або з усіма відразу. Бурхливий розвиток соціальних 
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медіа припав саме на останні роки: змінилися їх кількість, якість, 

популярність. 

Сьогодні мільярди людей спілкуються через сервіс соціальних медіа. 

На соціальних медіа виросло ціле покоління, що народилося наприкінці 90-

х. та не знало світу без Інтернету. Залучення до соціальних медіа 

позначається назвичках, поведінці, цінностях та мотивах їх користувачів. 

Чим більше людина занурена в світ соціальних медіа, чим в більш 

молодшому віці починається її знайомство з ними, тим сильніше вони 

впливають на особистість людини в цілому. Тому зростає актуальність 

аналізу інформаційно-комунікативного простору, який формується під 

впливом соціальних медіа, вивчення самих соціальних медіа, специфіки їх 

видів. 

Специфіку цифрового середовища і його всебічний вплив на життя 

особистості, функції соціальних медіа в сучасному світі розглянуто в 

працях М. Чайко, З.В. Григорової, О.М. Кисловій, К.О. Бердник, О.І. 

Горошко. Л. Сафк розкрив зміст категорії «екосистема соціальних 

медіа»,Д. Брейк та. М. Шеннон присвятили свою роботу порівняльному 

аналізу традиційних і соціальних медіа. Аналіз соціальних медіа в контексті 

їх посередницької функції в процесі передачі інформації, вплив цієї 

інформації на довіру до соціальних медіа, як її джерела було зроблено Д. 

Вестерманом, П.Спенсом, Б. Хайде. Зв’язок соціальних медіа з характером і 

формою громадянської активності вивчали Л.Махоні й Т. Танг. В роботах 

Х. Мо, Н. Анстеда, Я. Матчук розглянуто застосування соціальних медіа під 

час формування політичної ідентичності та їх роль в політичній 

комунікації. Функції соціальних медіа, нові комунікативні можливості та їх 

аудиторія вивчаються А. Каплан, Х. Гурчіані, В. Рябичевим, Н. 

Василевською. 

На сьогодні у науковій літературі немає чіткого усталеного 

визначення поняття «соціальні медіа». Але багатьма науковцями цей термін 
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використовується для позначення інтернет-сервісів, де онлайн-контент 

створюється користувачами. Якщо у традиційних медіа існують значні 

відмінності між авторами контенту й аудиторією, в соціальних медіа таких 

жорстких відмінностей немає. Тобто на першому плані знаходиться 

співпраця користувачів та їх спільна робота з розповсюдження контенту. 

Відповідальність за розміщення інформаційного матеріалу в соціальних 

медіа несе сам користувач, а сервіс слугує майданчиком для доступу до 

інформації й обмежує заборонені законодавством матеріали.  

У широкому сенсі слова, соціальні медіа – це збірна назва всіх каналів 

онлайн-комунікації, які призначені для включення людей в спільну 

діяльність. Практично кожна людина, яка підключена до Інтернету, в тій чи 

іншій формі є учасником соціальних медіа.  

У вузькому значенні слова терміном «соціальні медіа» називають 

сайти й додатки соціальних мереж (наприклад, Facebook, Instagram, Twiter, 

Linkedin, Pinterest, Viber, Telegram, TikTok, SnapChat тощо). У такому сенсі 

соціальні медіа розглядаються як один з каналів онлайн-комунікації поряд з 

іншими комунікаційними каналами такими як блоги, email, дискусійні 

форуми, веб-сторінки служби підтримки на сайті тощо. 

За допомогою соціальних медіа створюються соціальні мережі. Цьому 

сприяють сайти соціальних мереж як один з сервісів соціальних медіа. 

Поняття «соціальні медіа», «соціальні мережі» і «сайти соціальних мереж» 

дуже часто використовують як синоніми.  

Але є й інша точка зору, за якою між ними є певні відмінності. 

Прибічники цієї теорії вважають, що соціальні медіа – сукупність 

мережевих і мобільних технологій для перетворення спілкування в 

інтерактивний діалог, а соціальні мережі – соціальна структура, яка 

об’єднує людей, які взаємодіють один з одним на основі спільного інтересу. 

Сайти соціальних мереж – мережеві сервіси, які дозволяють окремим 

особам створювати публічний або напівпублічний профіль, формувати 
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список користувачів, з якими користувач буде взаємодіяти, і переглядати 

список з'єднань з іншими користувачами в системі [1].  

Платформи соціальних медіа дуже різноманітні, вони виконують 

найрізноманітніші функції: встановити контакт, закріпити постійні 

відносини, допомагають передачі інформації як одній людині, так і «по 

ланцюгу». В останні роки платформи соціальних мереж застосовуються для 

більшого кола цілей, ніж це передбачалося спочатку: відомі люди 

спілкуються зі своїми шанувальниками, організації підтримують зв’язки з 

клієнтами, соціальні мережи електронної комерції (наприклад, Booking, 

Amazon) надають можливість огляду та покупки товарівта послуг без 

реальної взаємодії,на вікі-платформах відбувається спільне написання 

статей незнайомими людьми без міжособистісної взаємодії [2]. 

Різноманітність соціальних медіа та функцій, які вони можуть 

виконувати призвели до необхідності розробки системи їх класифікації. 

У книзі «Словник для дослідників» в основу класифікації соціальних 

медіа покладені їх функціональні особливості, тобто то, те для чого вони 

призначені. Відповідно до цього критерію існують три групи соціальних 

медіа: основною функцією яких є колаборація, комунікація та мультимедіа. 

Відповідно кожен клас медіа включає свій набір сервісів, конкретних 

програм і сайтів [3].  

Іншого принципу класифікації дотримуються M. Антонсон та 

К. Венделс, які виділили вісім найбільш популярних серед користувачів 

груп соціальних медіа: блоги (BlogSpot, Blogger тощо); сайти соціальних 

мереж (Facebook, LinkedIn тощо); мікромедіа як онлайн-сервіси коротких 

текстових повідомлень (наприклад, Twitter); сайти спільного користування 

фотографіями (Flickr, Picasa, Zooomr, SmugMug); сайти спільного 

використання відео (наприклад, YouTube); соціальні закладки, як сервіс 

мікрообміну, де користувачі можуть обмінюватися контентом 

безпосередньо через нього, не покидаючи сайт (StumbleUpon та інші); 
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краудсорсінговий контент, як новинні соціальні мережі, де контент 

створюється й оцінюється самими користувачами (Digg та інші); 

лайфстріми та агрегатори, де збирається інформація з різних соціальних 

мереж, блогів, мікроблогів та інших сервісів, які працюють в реальному часі 

(Friendfeed та інші) [4]. 

Наведені класифікації, свідчать про багатство онлайн-комунікативних 

технологій та інтерактивних засобів, що забезпечують максимальне 

задоволення всіх інформаційно-комунікативних потреб користувачів 

соціальних медіа кількість якихзбільшується з кожним роком.  

У щорічному січневому звіту Datareportal «Digital 2020: 

Globaldigitaloverview» вказано, що число користувачів Інтернет за рік 

збільшилось та складає 55% всього населення Землі, що стосується 

користувачів соціальних медіа то їх стало 49% всього населення.  

Середній інтернет-користувач проводить онлайн 6 годин 43 хвилини 

кожного дня, тобто він знаходиться в Інтернеті більш ніж 100 днів на рік. 

Якщо із загального бюджету часу людини прибрати 8 годин, які вона в 

середньому витрачає на сон, це означає, що більше ніж 40% свого 

активного життя вона використовує Інтернет [5].  

GlobalWebIndex повідомляє, що людина зараз проводить в соціальних 

мережах в середньому 2 години 24 хвилини в день, що на 2 хвилини в день 

більше, ніж минулого року [6].  

За даними AppAnnie як і раніше Facebook є соціальною платформою 

що має найбільший попит серед користувачів всього світу. Далі йдуть 

WhatsApp, Facebook, WeChat і Instagram. Спостерігається зростання 

чисельності користувачів TikTok, Pinterest та Reddit. Так 300 мільйонів 

шанувальників TikTok із 800 мільйонів живуть за межами Китаю [7]. 

Pinterest за останній рік збільшив свою загальну активну базу користувачів 

на 29% і їх стало 322 мільйони. А показники активних користувачів 

платформа Reddit за минулий рік зросли на 30% [5]. 
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В Україні частка інтернет-користувачів становить 63% від усього 

населення. Найбільш популярними соціальними платформами в Україні є 

Facebook (40%), Pinterest (24%), Instagram (14%), Twitter (10%) і YouTube 

(9%). 97% українських користувачів соціальних медіа отримують доступ до 

них за допомогою мобільного телефону.  

Таким чином, соціальні медіа, спираючись на інтернет-технології, 

дозволяють включати велику кількість користувачів у взаємодію і 

комунікацію, формують інтерактивне інформаційно-комунікативне 

середовище, допомагають створювати сайти соціальних мереж (сукупності 

людей, об'єднаних спільним інтересом) як у всьому світі, так і в Україні. 
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Трудова міграція є проблемою усіх країн під час економічного падіння 

або політичної нестабільності. У такі періоди держава втрачає найбільш 

активних молодих громадян, які потім часто не повертаються, звикнувши до 

життя і роботи за кордоном, починають будувати своє життя на новому 

місці. Взагалі в історії України було чотири хвилі міграції за кордон [1]. З 

2014 року триває п’ята хвиля тому, що війна в країні, політична 

нестабільність, недовіра до влади та нестача роботи, які й штовхають людей 

до міграції в інші країни. За даними Кабінету міністрів України у період з 

2010 по 2020 роки з України виїхало і не повернулось 4 мільйони громадян, 

що складає майже 10% населення країни [2]. Однак, серед мігрантів 

особливе місце займають спеціалісти зі сфери ІТ, які отримують високу 

зарплатню в порівнянні з представниками інших професійних груп, і не 

мають проблем з працевлаштуванням в Україні. За даними голови 

найбільшої в країні ІТ-компанії ЕРАМ, фахівець з ІТ-сфери заробляє в 

Україні більше ніж такий самий спеціаліст будь-де в усьому світі [3]. 

Проте,ці професіонали все одно емігрують за кордон. Звичайно фахівці ІТ-
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сфери, як і усі інші, мають проблеми з адаптацією на новому місці.Тому в 

межах нашого дослідження ми хотіли б розглянути причини еміграції 

спеціалістів ІТ-сфери та проблеми, з якими вони стикаються за кордоном. 

Задля цього було проведено неструктуроване інтерв’ю з представниками 

української діаспори в Західній Європі, під час якого було опитано 38 

респондентів. Ми запитували про причини, через які респонденти вирішили 

поїхати з України та про основні проблеми, з якими вони стикнулися, 

працюючи в Європі. 

За результатами інтерв’ю було визначено такі основні проблеми, які 

турбують ІТ-спеціалістів в Україні: 

– низький рівень життя людей. Життя серед малозабезпеченої 

більшості створює незручність, тому що по відношенню до спеціалістів 

сфери ІТ часто демонструється заздрість та недоброзичливість. Це викликає 

почуття вини і несправедливості. Крім того в країні відсутні необхідні 

соціальні гарантії, які повинна, на думку респондентів, надавати держава. 

До них належать маленькі пенсії, відсутність або недостатність виплат за 

умови втрати роботи. 

– відсутність якісної медицини. Населення роками звикло 

лікуватися самостійно, але в ситуації серйозних проблем зі здоров’ям 

звернення до медичного закладу не дає гарантії отримання якісної послуги. 

На жаль, за останні 20 років відбувалося поступове зниження фінансування 

системи охорони здоров’я, відтік кадрів за кордон або в інші професії. 

Тотальна корупція разом з катастрофічно низькою заробітною платнею 

призвели до зміни ментальності значної частини медичних фахівців, які 

тепер розглядають хворих як джерело доходу. 

– проблеми в системі освіти (дошкільної, середньої, вищої), що 

проявляються в нестачі місць в дитячих садках та шкільних класах в умовах 

міста, браку кваліфікованих спеціалістів у цій сфері, частим змінам у 

кадровому складі, старінню кадрів.  
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– війна в країнівикликає загрозу оголошення мобілізації і 

зупинення професійної діяльності. 

– політична нестабільність в країні, недовіра до влади, неповага 

до неї. 

– економічна нестабільність, яка супроводжується зниженням 

рівня життя населення, планами змінити податкову політику по відношенню 

до ІТ-спеціалістів, ризиками капіталовкладень. 

Окремою частиною аргументів респондентів, які змушують їх 

залишити Україну, є особливості ментальності населення країни.  

– Робота «у пів сили» зі сторони людей, до яких звертаються ІТ-

спеціалісти (ремонт житла, освіта дітей, ремонт автомобіля, одягу), 

викликає дуже негативні емоції у респондентів, які звикли вчитися і 

працювати постійно. Опитані наголошують, що згодні добре платити за 

послуги в разі їх якісного виконання, але, на жаль, цього не відбувається. 

– Правовий нігілізм стає типовою поведінкою для українця, що 

порушує правила («іншим можна, а чого тоді мені не можна»). За умови 

виживання, неповага до закону створює додаткові можливості для заробітку 

грошей і стає звичною практикою. Це викликає постійне напруження, 

підозри і невизначеність у стосунках з оточуючими, відсутність довіри до 

них.  

– Неповага до особистого простору, втручання в життя інших 

через некоректні питання, бажання «навчити», надати поради, про які не 

питали, покритикувати – все це створює дискомфорт у спілкуванні з 

оточуючими. За словами респондентів: «Оточуючі будуть вам розповідати 

за кого ви маєте голосувати, чи потрібно вам заводити дітей або ні і коли, 

вчити вас як правильно жити, навіть не маючи уявлення про ваші бажання і 

не враховуючи вашу думку». 

– Постійні подвійні стандарти по відношенню до інших і до себе. 

Українці висувають претензії, активно критикують за лінь та байдужість, 
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викривають брехню інших (людей, груп, організацій), при цьому вони 

поводять себе так само по відношенню до інших.  

– Стереотипність мислення, що проявляється у відтворенні 

застарілих, неактуальних думок та моделей поведінки. Низький рівень 

толерантності до людей, які відрізняються від них за способом життя, 

релігією, етнічною приналежністю, зовнішнім виглядом, тощо. 

– Прагнення в першу чергу задовольнити свої потреби («моя хата 

скраю») не дивлячись на інтереси оточуючих, що часто призводить до 

зневаги до прав інших людей. 

Таким чином, переїзд за кордон був викликаний прагненням змінити 

в першу чергу вище вказані моменти життя. На наступному етапі 

дослідження респонденти визначили найбільші проблеми, з якими вони 

стикалися в період адаптації в іншій країні: 

– Культурологічні. Звичайно мова є найпершою проблемою на 

новому місці. Фахівці IT-сфери здебільшого добре знають англійську мову, 

проте в багатьох країнах цього недостатньо, оскількирівень володіння 

англійською мовою місцевим населенням досить часто виявляється 

невисоким. Також проблемою є інші вимоги по відношенню до різних 

аспектів життя, таких як пунктуальність, доброзичливість, правила 

спілкування з колегами або друзями. 

– Економічні. Фахівці ІТ-сфери стикаються з багатьма 

економічними проблемами, яких не було в Україні:вони відчувають 

зниження власної купівельної спроможності, мають потребу у пошуку 

магазинів з більш демократичними цінами, починають рахувати видатки на 

комунальні послуги та транспорт,оренду житла, податки, та обов’язкове 

медичне страхування. 

– Правові. Кожному мігранту потрібно пройти легалізацію на 

новому місці, оформити реєстрацію місця проживання. Все це потребує 

взаємодії з державними структурами, вивчення місцевого законодавства. 
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Також респонденти вказують на присутність почуття мінливості, несталості, 

так як контракт має певнийтермін дії та після його завершення не зрозуміло, 

чи вдасться отримати іншій, що їх задовольнить. 

– Соціально-психологічні. ІТ-фахівці після еміграції мають 

проблеми, пов’язані з послабленням соціальних зв’язків зі звичним 

оточенням (батьки, друзі, родичі) та зниженням інтенсивності взаємодії з 

ним. Також важливою проблемою є пошук нових соціальних зв’язків на 

новому місці та почуття суму, самотності, неприйняття новим навколишнім 

соціальним середовищем. Мігранти часто відчувають незахищеність та 

мають ризики залишитись без допомоги близьких, до яких є довіра, і які 

залишились в Україні. Водночас немає достатньої довіри новим знайомим. 

На жаль, на думку респондентів, причини, які стимулюють трудову 

міграцію ІТ-фахівців неможливо усунути в найближчий час. Тому кожен рік 

Україна буде втрачати перспективних і активних людей. 
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ХРИСТИЯНСЬКА ДОКТРИНА ПРО ГРІХ ЯК КАНАЛ РЕЛІГІЙНО-

СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Мараховська Елеонора Владиславівна 

доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурологічних 

дисциплін і образотворчого мистецтва  

Харківської державної гуманітарно-педагогічної академії  

 

У системі сучасних соціальних комунікацій релігійні комунікації 

посідають значне місце, тому актуалізується вивчення впливу релігійного 

дискурсу на суспільство загалом і на окремого індивіда зокрема, 

дослідження каналів трансляції релігією певних етичних настанов, які 

покликані відігравати важливу соціальну роль. На сьогодні існують три 

групи взаємодії між релігійними ідеями і соціумом: вертикальна (Бог – 

людина), горизонтальна (взаємодія адептів із священнослужителями і 

церковним керівництвом), третя – зовнішні зв’язки релігійної організації. 

Кожна група має свої особливості комунікації. Теоретичною базою в цих 
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групах є учення про гріх, яке, по суті, транслює певні настанови щодо 

поведінки і виживання людини в соціумі. Як відомо, в суспільствах 

традиційного типу легітимація етичних настанов відбувалася релігійним 

шляхом, у секулярних суспільствах ми бачимо дещо іншу картину, проте не 

можна однозначно стверджувати, що релігійний дискурс зовсім не вливає на 

етичні засади суспільства. Особливо це стосується українського суспільства, 

яке ще є доволі консервативним. Не треба думати також, що релігія може 

транслювати лише консервативні цінності. Існує значна кількість 

протестантських деномінацій, які релігійно освячують цінності ліберальні. 

Останні три десятиліття в Україні активно відроджуються традиційні й 

виникають нові релігійні організації. Кожна традиція має не тільки свою 

доктринальну систему, а й власні уявлення про правильне і неправильне, 

добро і зло, все те, що ми називаємо етичною складовою. У релігійному 

дискурсі етика зазвичай пов’язана з поняттям гріха. Це поняття, як відомо, є 

одним із центральних у християнстві. Інші монотеїстичні релігійні традиції, 

зокрема іудаїзм та іслам, теж мають певні уявлення щодо гріха загалом, 

розрізняють різноманітні види гріхів. Але тільки у християнстві вчення про 

гріх набуло найбільшої теологічної та екзістенційної завершеності. 

У житті сучасної людини, навіть практикуючого віруючого, уявлення 

про гріх значною мірою лібералізується, саме це поняття стає маргінальним. 

Секуляризація цінностей сучасного світу спонукає людину до 

релятивістського розуміння гріха, що в кінцевому випадку походить від ідеї 

релятивізації істини. Тому християнським церквам непросто довести 

сучасним віруючим вчення про гріх і примирення у розумінні християнської 

моралі. Сучасна людина не сприймає ідею гріха – провини, це, на її думку, 

спричиняє почуття духовного розладу і стає символом обскурантизму. 

Можна навіть констатувати втрату сенсу гріха в сучасному світі. 

Так, сучасний мовознавець В. В. Сайгін стверджує що неможливо 

призупинити процес десакралізації лінгвістичного концепта «гріх» у 
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сучасній мові, цей концепт невблаганно набуває історично позитивних рис с 

присмаком еротики [1]. Мовознавець Л. Г.Панова досліджує ці процеси на 

співставленні зі словом «гріх» і доводить, що процеси на прикладі 

італійського слова «peccato» у співставленні зі словом «гріх» і доводить , що 

процеси десакралізації цього поняття характерні і для італійської мови, але 

в дещо пом'якшеному варіанті[2, с. 167]. Лінгвістичні дослідження в цьому 

випадку доповнюють теологічні, які і покликанні, в першу чергу, 

осмислювати феномен гріха та гріховності людини. Треба також принагідно 

зазначити що є також культорологічна проблема, адже кожна культура й 

цивілізація має власну інтерпретацію гріховності, і вона не завжди 

співпадає з релігійною.  

Християнське богослов’я стверджує, що не можна плутати поняття 

моральної помилки та гріха. Поняття помилки чи браку легко сприймається 

людиною і розуміється в суспільстві. Ідеться найчастіше про порушення 

правила або угоди. Так, щодо невідповідної поведінки говорять про «брак 

смаку»; щодо порушення правил дорожнього руху – про «помилку водія», а, 

наприклад, щодо кровозмішання – про непростимий гріх. Помилку зазвичай 

відносять до порушень суспільних умов, вона вважається виявом слабкості. 

Поняття вини приписують тому, хто припустився помилки, якщо він діяв не 

так, як повинен був діяти. 

Гріх, навпаки, – це поняття, що має релігійний вимір. Гріх для 

християн – це не тільки помилка, провина, розрив з Богом, але й 

протиставлення людської волі Божим заповідям. Гріх – це діяння з 

негативним значенням, те, що має протиріччя з власне людською природою 

(оскільки людина створена на подобу Божу). Гріх, згідно християнської 

доктрини, – не вияв хибності людської істоти, а прояв її спаплюженої 

природи, яку вона набула з моменту гріхопадіння. Людина безпорадна перед 

гріхом і не спроможна самостійно впоратися з ним. Тільки Бог може 
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звільнити її від цієї вади, тому людині необхідне спасіння саме через 

примирення з Богом. 

Гріх протирічить людській природі, яка створена за Божою подобою, 

тобто нормальна, здорова людина не повинна грішити. Але люди грішать. 

Якщо ж вони так поступають то це означає, що вони знаходяться під владою 

хвороби чи ворога людського – Сатани, і їх потрібно лікувати від цієї 

духовної хвороби. В цьому полягає завдання Церкви. 

У християнстві існує уявлення про три типи гріхів. По-перше, це 

особисті гріхи – вчинки проти совісті та Божих заповідей. По-друге, це 

первородний гріх – ушкодженість людської природи, яка виникла в 

результаті гріхопадіння перших людей. По-третє, родовий гріх – особлива у 

певному народі, роді, племені спадкова схильність до якоїсь пристрасті, що 

походить від тяжких злочинів засновників цього людського колективу. 

Однак, поняття родового гріха достатньо нове у вченні про гріх і 

визначається далеко не всіма християнськими богословами. Один із 

засновників християнського чернецтва, преподобний Макарій Великий (IV 

ст.), так говорить про ці види гріхів: «Як скоро віддалишся від світу і 

почнеш шукати Бога і міркувати про Нього, повинен вже будеш боротися зі 

своєю природою (первородний гріх), з колишніми звичаями (особистий 

гріх) і з навичками, отриманими тобою при народженні (родовий гріх)» 

[Бесіда 32; 9] [3]. 

Гріховними, згідно з християнським вченням, можуть бути дії (або 

бездіяльність), слова, думки, бажання, почуття, тобто всі прояви людської 

природи. 

Якщо є гріх, то виникає потреба його виправити за допомогою 

покаяння. Покаяння – це визнання своєї провини і намагання спокутувати 

свій гріх. Можливість отримати прощення гріхів від самого Бога надається 

християнинові за допомогою таїнства сповіді. Сповідь у християнстві 

завжди провадиться перед Богом, священик є лише свідком цього акту. 
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Покаянням (від гр. «метанойя» – зміна розуму) християнство вважає зміну 

ставлення до скоєних раніше гріховних вчинків, а також готовність їх 

уникати в подальшому. Видимим знаком, завершенням покаяння, є таїнство 

сповіді, шляхом котрого людині дається благодать, тобто сили втримуватися 

від гріха. 

Гріх як порушення моральних законів існування людини наносить 

особистості онтологічну шкоду, порівняно з наслідками порушення 

фізичних законів буття. Православна антропологія у вченні про гріх 

підкреслює не стільки факт порушення людиною Божих заповідей, скільки 

ту шкоду, котру сама людина спричиняє собі, здійснюючи гріховні вчинки. 

Ця шкода полягає в тому, що людина свідомо чи несвідомо віддаляє себе від 

Бога. Виконання заповідей необхідно не Богу, а людині, оскільки життя за 

заповідями більш повноцінне, а людина відчуває себе більш захищеною. 

Цей постулат працює і в секулярному суспільстві: не згадуючи про Бога, 

можна говорити про шкідливість гріха з позицій повсякденного життя. Гріх, 

згідно з православним вченням, – це духовна хвороба, що вразила людину 

при гріхопадінні. Таїнство покаяння – сповідь – необхідне лікування цієї 

хвороби, щонайменше його початок, обов’язковою умовою якого є покора – 

усвідомлення своєї гріховності та ушкодженості, а також бажання 

виправити цю гріховну природу. Каючись у гріху і проявляючи своє 

бажання його позбавитися, людина відкривається Богу, а Бог поєднується з 

нею, поновлюючи зв’язок, що був розірваний гріхом. Інакше кажучи, 

позбавляючись гріха, людина повертається до Бога. 

Проте, у православному середовищі існує інша думка стосовно 

сповіді. Вона висловлена, наприклад екс - священником О. Чекриігиним, 

який зараз пропагує, «очищене» від нашарувань Традиції, християнство. 

Олег Чекригін наголошує, що бубоніння своїх грішків перед священником є 

формальністю, яка аж ніяк не допомагає відшкодувати ті моральні та 

матеріальні збитки, які завдає своєму ближньому грішник[4]. Грішна 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

48 
 

людина повинна перш за все просити пробачення у скривдженого нею 

ближнього, а не у Бога, вважає Чекригін. Ця його думка досить слушна. 

Згідно з християнським поглядом, гріхи бувають повсякденними і 

смертними. Смертним гріхом уважається той гріх, котрий веде до погибелі 

душі. 

Уже відчутна в святому Письмі відмінність між гріхом смертним і 

гріхом буденним (повсякденним, або простимим), міцно закріпилося у 

церковному Переказі. Простий, буденний людський досвід показує, що 

смертні гріхи тяжкі, вони негативно впливають на здоров’я людини, її 

стосунки з іншими людьми, соціумом. Відповідно ж до богословської точки 

зору, смертний гріх порушує в людині основний життєвий принцип, котрим 

є любов, і, як наслідок, викликає нову ініціативу милосердя Божого і 

навернення серця, що здійснюється зазвичай в таїнстві примирення 

(сповіді). Християнська концепція семи смертних гріхів слугує одним з 

можливих способів змалювання гріховності людини, тобто показує її 

найбільш тяжкі і шкідливі прояви. Ця концепція не подана ще у закінченому 

вигляді в Новому завіті, де вказаний тільки один гріх, котрий не буде 

пробачений людині – наклеп на Духа Святого, а склалася у ранньому 

середньовіччі, за часів понтифікату Григорія Великого в такому вигляді: 

хіть, обжерливість, жадоба, зневіра, гнів, заздрість, гордість. Більше 

поширилися концепція семи смертних гріхів після появи в ХІІІ ст. праць 

Фоми Аквінського, а в XIV ст. було створене мнемонічне правило SALIGIA, 

за першими буквами латинських назв гріхів (superbia, avaritia, luxuria, 

invidia, gula, ira, acedia). Смертний гріх, так само як і діяння любові, 

можливий завдяки тій свободі, котру має людина. Однак він веде за собою 

втрату любові та позбавлення стану благодаті. Якщо він не спокутуваний 

розкаянням і прощенням Божим, то, згідно з християнською доктриною, він 

веде за собою виключення того, хто скоїв смертний гріх, із Царства Христа 

(Церкви) і вічну смерть в пеклі, оскільки людина має свободу вибору. 
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Православні богослови минулого і сучасні теологи вважають гріхом 

порушення приписів Церкви щодо молитов, постів, відвідування 

богослужінь, збереження церковного майна, поваги до пастирів Церкви, 

читання книг, написаних єретиками, наслідування нехристиянських звичаїв. 

Загалом на сьогодні зберігається перелік основних гріхів, аналогічний як в 

католицтві, так і в православ’ї: це – погорда; невиконання Божої волі; 

порушення Божих заповідей (десяти заповідей Закону Божого, 

євангельських та церковних заповідей); невіра і маловір’я; відсутність надії 

на милосердя Боже, відчай; надмірне уповання на милість Божу; лицемірне 

шанування Бога; відсутність вдячності Господу за всі його благодіяння – в 

тому числі й за послані ним скорботи та хвороби; звертання до екстрасенсів, 

астрологів, гадалок, ворожок; заняття «чорною» чи «білою» магією, 

чаклунством, гаданням, спіритизмом; забобони, віра в сни, прикмети, 

носіння талісманів, читання гороскопу навіть із цікавості; наклеп і 

ремствування на Господа в душі та на словах; невиконання обіцянок, даних 

Богу; закликання імені Божого без необхідності, клятва іменем Господа; 

блюзнірське ставлення до Священного Писання, сором і страх проявляти 

свою віру; нечитання Священного Писання; ходіння до храму без 

старанності, щирості, лицемірна участь в богослужіннях; нешанування 

християнських свят; роздуми про самогубство; спроби накласти на себе 

руки. 

Всі гріхи, кількість яких, як бачимо, досить значна, діляться на три 

розряди: гріхи проти Бога, гріхи проти ближнього, гріхи проти себе самого. 

В розширеному варіанті гріхи проти ближнього такі: вбивство, 

зґвалтування, відсутність любові до ближнього, відсутність любові до 

ворогів, ненависть до них, бажання їм зла, невміння прощати, воздаяння 

злом за зло, відсутність пошани до старших і керівних, до батьків, 

невиконання обіцянок, явне чи таємне присвоєння чужого, побиття, замах 

на чиєсь життя, пограбування, вимагання, хабарництво, відмова заступитися 
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за слабкого і незаможного, відмова допомогти тому, хто потрапив у біду, 

лінь і недбалість у роботі, відсутність поваги до чужої праці, 

безвідповідальність, погане виховання дітей – поза християнських і 

загальнолюдських чеснот, прокляття кого-небудь, відсутність милосердя, 

скупість, жорстокість до людей, жорстоке поводження з тваринами, 

птахами, безпричинні суперечки, наговір, осуд, лихослів’я, плітки, 

лицемірство, гнів, обман, надання неправдивих свідчень, ревнощі, 

зловмисне розбещення своїми діями ближніх, зрада. 

Гріхи проти себе такі: марнославство, самолюбство, шанування себе 

вище за інших, відсутність смиренності та послуху, самовпевненість, егоїзм, 

підозріливість, брехня, заздрощі, лихослів’я, роздратування, обурення, 

зневіра, туга, сум, здійснення добрих справ напоказ, лінь і зневіра, любов до 

земного і матеріального, вища за любов до небесного і духовного, 

пристрасть до речей, грошей, надлишкова увага до своєї зовнішності, 

прагнення до громадської популярності (слави), обжерливість, пиятика та 

вживання наркотиків, азартні та комп’ютерні ігри, звідництво, виконання 

непристойних пісень, танців, перегляд або читання порнографії, блудні 

думки, блуд (секс до шлюбу), перелюб (подружня зрада), допущення 

вольності до шлюбу та збочення в шлюбному житті, рукоблудство 

(мастурбація), скотолозтво (зоофілія), применшення своїх гріхів за рахунок 

обвинувачування ближніх. Цей перелік гріхів є традиційним для 

християнського вчення протягом віків (сюди, зокрема, додались такі новації, 

як комп’ютерні ігри, перегляд порнографічної відеопродукції та вживання 

наркотиків). Сучасні богослови вносять до списку тяжких такі гріхи, як 

забруднення навколишнього середовища, не виплачування чи затримку 

заробітної плати, соціальну несправедливість і т. інше. Так, у березні 2008 

року єпископ Католицької Церкви ДжанфранкоДжиротті в інтерв’ю 

офіційній газеті Ватикану «L’OsservatoreRomano» заявив про те, що не варто 

забувати про зміни в зовнішньому прояви смертних гріхів в умовах 
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сучасного суспільства – соціальну диференціацію, порушення екології 

планети, бідність багатьох країн світу тощо. Саме тому окремими 

випадками смертних гріхів є такі діяння: порушення біоетики (наприклад, 

контроль народжуваності), дослідження, сумнівні з точки зору моралі 

(наприклад, пов’язані зі стовбуровими клітинами чи генною інженерією), 

забруднення навколишнього середовища, посилювання зростаючої різниці 

між бідними і багатими, надлишкове багатство, вживання наркотиків, 

доведення до бідності. Чимало ЗМІ, в тому числі й православних, в своїх 

коментарях з приводу цього інтерв’ю заявили про зміни у віровченні 

Католицької Церкви з приводу гріха. Насправді, якщо придивитися до цих 

«нових» гріхів, то стає помітним той факт, що вони є нічим іншим, як 

сучасними проявами «старих» смертних гріхів. Католицька Церква просто 

взяла на себе сміливість відкрито оголосити ці зміни та назвати їх. Деякі 

православні богослови висловились позитивно про ці починання католиків. 

Так, доктор богослов’я протоієрей Владислав Свєшников заявив: «... 

ініціатива католиків дає можливість для людей, що мають совість, але не 

мають точного знання, нарешті почати набувати знання про свої гріхи, про 

їх руйнівну дію та наслідки».  

В сучасному православному середовищі в окремих парафіях 

поширюється анонімний одіозний список із понад 400 різновидів гріхів, 

адресований жінкам, в ньому вказується, наприклад, такі гріхи як 

фарбування волосся чи сидіння поруч з особою чоловічої статі на відстані 

ближче ніж 45 см. Таке архаїчно-скрупульозне перерахування гріхів 

засуджується серйозними богословами, які справедливо вбачають тут 

прояви поширеного в православ’ї ригоризму.  

Для сучасного суспільства, напевно, як і для історії, головний гріх – це 

гріх гордині. Всі інші гріхи, можливо, лише похідні від нього. 

Сучасний богослов РейнхольдНібур порушив непопулярну для ХХ ст. 

тему гріха, показав, що джерелом основної його причини – гордині – є 
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людський егоїзм, самозвеличення, самолюбство людини[5]. Теолог показав 

як приклад гріха не явні вади маргіналів, а гріховність добропорядних 

громадян, які у своїй жадобі влади, престижу, успіху, знання, вражені гріхом 

гордині. Можливо, гордість людини ХХ ст. за свої заслуги в усіх сферах 

буття і зробила такою непопулярною тему гріха. Це слово поступово 

покидає повсякденну мову. Замість слова «гріх» частіше нині говорять 

«помилка», «прорахунок», «безвідповідальний вчинок», «порушення» тощо. 

Теологи трьох напрямів християнства теж з неохотою порушують цю тему. 

Деякі події в житті людини, які раніше на підставах Святого Писання, 

Переказу однозначно подавались як тяжкий гріх, багатьма теологами 

(переважно протестантськими) зараз уважаються нормою, що не потребує 

корекції. Це стосується, наприклад, гомосексуалізму. На рубежі ХІХ–ХХ ст. 

про гомосексуальну поведінку прийнято було говорити як про збочення. 

Сексуальні зв’язки з представниками своєї статі трактувались як свідомий 

вибір людини. В християнських церквах гомосексуальна поведінка 

розумілась як порушення встановленого Богом порядку. В цивільному праві 

протягом багатьох століть гомосексуалізм кваліфікувався або як злочин, 

направлений всупереч людській моралі, або як хвороба. 

Однак у ХХ ст. ситуація радикально змінилася. А в останнє 

десятиліття ХХ ст. загальноприйнятим стало поняття «сексуальна 

орієнтація», яке раніше не застосовувалося. Вона може виражатися у трьох 

формах: гетеросексуалізм, гомосексуалізм та бісексуалізм. Ці три форми, на 

думку західних психіатрів, є рівнозначними та рівноправними в сексуальній 

поведінці. Звідси і думка про прийнятність і допустимість 

гомосексуальності так само, як і гетеросексуальності. 

Сьогодні різні християнські конфесії по-різному оцінюють 

гомосексуальність. Спектр оцінок широкий – від повного неприйняття у 

фундаменталістів до послідовної апології в рамках квір-теології. Якщо 

звернутися до позиції Католицької Церкви, то вона в своєму Катехізисі 
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оголошує гомосексуальні відносини такими, що суперечать природному 

порядку речей, а як наслідок – гріховними. Однак тих людей, які мають 

вроджену схильність до гомосексуалізму, Церква не піддає осуду, а закликає 

їх дотримуватися правил за допомогою сили волі і Божої допомоги. 

Таким чином, те, що протягом віків вважалося гріховним, перестає 

кваліфікуватися як гріх. Причиною цього, можливо, є переосмислення 

цінностей, характерне для епохи постмодерну. 

Так, зміни торкнулись не лише уявлень про те, що є гріх, а що ним не 

є. Змінилося саме розуміння джерела гріховності людини. В традиційному 

богослов’ї Отців Церкви поняття «гріх» трактувалося дещо ширше 

сучасного розуміння. Тінь здійсненого людиною гріха падала, на їхню 

думку, не лише на певну людину, але відображалася, нехай і частково, на її 

предках і нащадках. Той, хто згрішив, ніби тягнув донизу і своїх предків, і 

своїх нащадків. Сучасні теологи (щоправда, цей процес розпочався іще з 

раннього гуманізму) вважають недопустимим такий підхід. На їхню думку, 

вина і гріх – це дії самої людини, її екзистенції. Як наслідок – це 

суб’єктивний компонент, відповідальність за який несе сама людина. Однак, 

в Біблії є вказівка на те, що один левіт був покараний Богом за провину 

своїх дітей. Повну особисту відповідальність душа того левіта, звичайно, не 

несла, але покарання отримала, хоча той левіт особисто був дуже 

благочестивим. 

На відміну від особистих гріхів нащадків Адама, гріх самого Адама 

поставлений ніби як на інший рівень. Первородний гріх відрізняється від 

родових гріхів (нахилів, пристрастей, рис характеру). Адже по суті ні до 

якого особливого таїнства християнин не повинен вдаватися, щоб 

спокутувати гріховні нахили своїх предків. Але перворідний гріх (гріх 

Адама), згідно з вченням Церкви, обов’язково треба змити водами 

хрещення, щоб мати можливість самому врятуватись. Для згладжування 

первородного гріха є ціле таїнство (таїнство хрещення), для родових же 
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гріхів такого таїнства немає. Різні схильності, скажімо, до алкоголізму, 

повинні переборюватися аскезою та молитвою, але жодної вини за родову 

схильність, що унаслідувалася, ніхто із нащадків не понесе, а за 

перворідний гріх усі люди як нащадки Адама караються не лише тілесною 

смертю, а й вічними муками в пеклі. 

Згідно із традиційною християнською точкою зору, нащадки Адама 

успадкували природні наслідки гріха Адама – схильність душі до гріха, а як 

наслідок цього – смерть. Ця схильність передається через статевий акт, 

думка,яка наявна вже в Августина Блаженного, і гріх ставиться в провину 

навіть уже зачатій людині. Зачаття і народження – канал, по якому 

передається первородний гріх. «Отож я в беззаконні народжений і в гріху 

зачала мене мати моя» (Пс. 50, 7) [3],– вигукує Давид, а апостол Павло 

прямо пов’язує гріховність людської природи з гріхом пращурів: «Як через 

одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й 

смерть у всіх людей через те, що всі згрішили» (Рим. 5, 12) [3]. 

Традиційному християнству (зокрема, й православ’ю) є чужим 

уявлення про те, що нащадки Адама несуть таку ж відповідальність за гріх 

пращурів, як і за свій власний. 

Юридичне розуміння первородного гріха як злочину, за який всі люди 

несуть відповідальність, як за свій особистий гріх, вперше було введено в 

богослов’я Августином Блаженним в його полеміці з пелагіанами, що 

проголошували неушкодженість людської природи в результаті гріхопадіння 

Адама.  

Православний Схід, який завжди був далекий від західного юридизму 

в розумінні цього поняття, первородний гріх розумів перш за все як 

ушкодженість людської природи, як важку хворобу, що лежить на всіх 

поколіннях людей. Однак і східні отці не заперечували, що всі люди 

покарані за злодіяння Адама, хоч і не так, як за свої особисті гріхи. Це 

покарання полягає, як ми вже говорили, в тому, що всі люди, що прийшли в 
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цей світ через секс, мають померти. Цього присуду не уникла навіть Божа 

Матір, що стала, як і всі люди (окрім Христа), за своїм народженням 

спадкоємицею природи старозаповітного Адама. Втім, відносно Божої 

Матері Католицька Церква вчить, що і вона була звільнена від первородного 

гріха, оскільки Бог вибрав Марію для того, щоб вона стала Матір’ю його 

сину. 

Первородний гріх є покаранням ще і тому, що людина, яка отримала 

ушкоджену природу, не може увійти до Царства Небесного (Ін. 3, 5) [3]. 

Навіть невинні немовлята підлягають цьому покаранню, хоча вони, як такі, 

що не мають особистих гріхів, позбавлені вічних мук. Як вже говорилося 

вище, людині (у тому числі й немовляті), щоб врятуватися, необхідне 

таїнство хрещення, яким змивається первородний гріх. Первородний гріх, 

або ж «прародительська скверна», в цьому випадку за своїм результатом 

прирівнюється до порушення Божих заповідей, оскільки в силу плотського 

народження кожна людина вже підлягає покаранню – позбавляється Царства 

Небесного. 

Таким чином, первородний гріх оцінюється так – кожна людина, що 

має природу грішного Адама, підлягає смерті та позбавляється Царства 

Небесного. Нащадки Адама страждають співмірно до загального закону 

природи, згідно якого від подібного завжди походить подібне: від схильного 

до пристрастей народжується такий самий, від грішника – грішник. 

Сучасне західне богослов’я (католицьке і протестантське) вже не 

схильне пояснювати гріховність людини тільки із загальнолюдської 

концепції первородного гріха, хоч і останній Катехізис Католицької церкви, 

що вийшов у 90-ті роки ХХ ст., наполягає на традиційному розумінні цієї 

проблеми[3]. 

Якщо православ’я розуміє гріх як духовну хворобу, не стільки 

обвинувачуючи людину, скільки сумуючи за її нездоров’я, (цей підхід 

зберігається і донині), то сучасне богослов’я Заходу шукає причини гріха 
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також у зовнішніх умовах життя людей. Такий підхід можна назвати 

соціальним, він характерний і для нерелігійних ідеологій ХІХ – ХХст. У 70–

80 роки ХХ ст. в Західній півкулі (Латинська Америка) стала дуже 

популярною теологія звільнення, що народилася в католицькому середовищі 

одного з найбільш бідних регіонів світу. Теологія звільнення, точку в 

розвитку якої поставив Папа Іоанн Павло ІІ ще на початку 80-х років 

минулого століття проголошувала дуже специфічну Божу звістку як 

звільнення від гніту і експлуатації людини людиною. Джерелом 

недосконалості людини, її гріховності, оголошується несправедливий 

соціальний устрій, який породжує багатство з одного боку і крайню бідність 

– з іншого. Теологи цього напряму використовують соціологію та 

економічні науки для вивчення феномену бідності, який є джерелом гріха, і, 

як наслідок, має бути усунутий. Ісуса Христа послідовники теології 

звільнення вважають не лише Вчителем і Спасителем, але й Визволителем 

принижених. Деякі положення теології звільнення заперечуються 

Католицькою Церквою, як, наприклад, поєднання християнства і політичної 

діяльності, суто етичне прочитання Біблії, соціальний радикалізм, 

революціонізм, поєднання християнства і марксизму. 

Інший напрям теології ХХ ст. – ліберальна теологія – також вбачає 

джерело гріха у зовнішньому, а не у внутрішньому, тобто заперечує первісну 

хибність людини, первородний гріх. Джерело гріха, згідно поглядів 

ліберальних теологів – неосвіченість людини, її безкультурність, незрілість, 

недосконалість, незнання. Дійсно, ліберальні теологи правильно зауважили 

– багато гріхів витікають із неосвіченості людини. Це, зокрема, ксенофобія, 

націоналізм, нетерпимість до інакодумців. В той же час, ліберальна теологія 

оголошує людину не джерелом, а жертвою гріха та гріховної системи. Якщо 

виправити систему, що породжує безкультурність, темноту і невігластво 

мас, зникне гріх і людство прийде до щастя. Тут потрібно виділити різницю 

між ліберальним і раннім протестантизмом, який зауважував первинну, так 
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би мовити органічну, гріховність людини. Тільки Бог своєю благодаттю 

приваблює людину і шляхом смерті свого сина спокутує пропаще людство. З 

часів ліберальної теології (поч. ХХ ст.) підхід ранніх протестантів 

(М. Лютера, Ж.Кальвіна) вважається одностороннім, таким, що не враховує 

реалії соціального порядку. Таким чином, сучасне богослов’я Заходу (в 

основному протестантське) наполягає не на вродженій, а на, так би мовити, 

набутій гріховності людини, її залежності від недосконалості зовнішнього 

порядку, в якому існує людина. 

Християнство ХХ ст. в різних його богословських проектах (у 

крайньому разі в більшості) і в практиці церков слідує ідеї люблячого 

божества; сама проблема гріха нечасто порушується в сучасних проповідях, 

як католицьких, так і протестантських. Термін «гріх» у цьому жанрі 

християнських практик непопулярний; мабуть, священики не хочуть 

відлякувати свою вже давно нечисленну паству (особливо на Заході) 

образом грізного божества, що карає за гріх. Можливо, саме мислення 

сучасної людини не приймає ідеї такого божества. А можливо, в епоху 

швидкостей, мобільного зв’язку, фаст-фуду, реклами людині просто ніколи 

аналізувати свої вчинки, зовнішні і внутрішні, жалкувати і розкаюватися. У 

будь-якому випадку ця проблема ще чекає своїх розробок саме в контексті 

мислення сучасної людини і його проекції на богословські проекти. 
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Кожен соціальний інститут має індивідуальні особливості: сутність, 

функції, рольові набори. І в цьому контексті постає необхідність 

розмежування понять близьких один до одного інститутів та визначення 

їхнього місця у загальній системі. ЗМІ та ЗМК доволі часто використовують 

як синонімічні визначення, одночасно, слід зазначити, що вони, хоч і 
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застосовуються щодо позначення близьких за сутністю суспільних 

відносин, не можуть виступати як однозначні синоніми. 

Поняттям «ЗМІ» та «ЗМК» приділяли увагу у своїх працях A. 

Ібрагімова, О. Крюков, Л. Городенко, В. Шкляр та багато інших науковців. 

У цієї роботі основна увага зосереджена на дослідженні генези, протягом 

якої ЗМІ, одночасно розвиваючись у ЗМК, частково залишаються у 

першоствореній якості. 

Засоби масової інформації як соціальний інститут почали 

формуватися ще декілька століть тому. Цей процес стартував ще навіть до 

того, як соціологія виокремилася у самостійну науку, яка має власний 

об'єкт, предмет та метод. 

Формування відбувалося поступово – від появи перших масових 

друкованих засобів масової інформації, що стало можливим завдяки 

винайденню Гутенбергом пресу для друку, воно потроху доповнювалося з 

появою нових видів традиційних ЗМІ (радіо, телебачення). 

І, з одного боку, логічно було б передбачити, що така тенденція буде 

продовжена і у випадку появи нових медіа. Одночасно, велика кількість 

вчених сходяться у думці, що перетворення є набагато більш глобальними, 

ніж проста зміна форми. Тож видається цілком обґрунтованим говорити про 

процес формування нового соціального інституту - засобів масової 

комунікації, який поглинає інститут ЗМІ. 

Звернемося до класиків соціологічної думки. Так, Еміль Дюркгейм у 

своїй роботі «Метод соціології» закликав розглядати факти як речі – 

«розглядати соціальні явища самі по собі, відділяти їх від тих, хто 

усвідомлює, та суб’єктів, які їх уявляють». Одночасно, такий підхід він 

пропонував використовувати, у тому числі, і до інститутів. [1] 

Представник органістичної школи соціології Герберт Спенсер, який 

першим ввів у науку термін «соціальний інститут», у своїй роботі «Основи 

соціології» багато уваги приділяє вивченню цього феномену, наголошуючи, 
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що історично завдяки розвитку соціальних інститутів у суспільстві 

відбувалася еволюція відносин між людьми (від первісної людини до 

сучасної) у зв'язку з еволюцією знання, мови, моралі тощо. 

Будь-який соціальний інститут виступає своєрідним віддзеркаленням 

тієї реальності, у якій існує. Це сильно впливає і на його розвиток, у тому 

числі. І тут слід зупинитися на чисельних концепціях та парадигмах, які 

детермінують розвиток суспільства від первісних людей до сьогодення. 

Таких типологізацій суспільств існує декілька. Ще Фердинанд Тьонніс 

класифікував суспільства на традиційне (допромислове) та промислове з 

огляду на наявність і стан промислового виробництва. [2] 

У подальшому з’являється ще низка концептів типологізації. 

Наприклад, американських соціологів Г. Ленскі та Дж. Ленскі, які 

розрізняли суспільства за головним способом здобуття засобів до існування, 

виокремлювали: суспільство мисливців і збирачів, садівничі суспільства, 

аграрне суспільство, яке змінює суспільство промислове.  

Девід Рісман, спираючись на критерії цінностей, виділяє: традиційне 

суспільство; суспільство, кероване зсередини; та суспільство, кероване 

ззовні. З цими типами, відповідно співвідносяться доіндустріальне, 

індустріальне та постіндустріальне суспільства. 

Взагалі автором терміну «постіндустріальне суспільство» вважається 

Деніел Белл. Американський соціолог описав його у статті «Прихід 

постіндустріального суспільства», окремо зупиняючись на ґрунтовних 

змінах, що супроводжують новий тип суспільства у соціальній структурі, 

політиці та культурі [3]/ 

Пітер Друкер у роботі «Посткапіталістичне суспільство» наголошує 

на формуванні при переході від капіталістичного до посткапіталістичного 

суспільства нового типу суспільства – заснованого на знаннях (knowledge 

society). Автор наголошує на трьохетапних змінах значення знання у 

суспільстві: спочатку знання використовувалися для створення знарядь 
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праці, пізніше – організації праці, а на третьому етапі знання стають 

головною умовою виробництва. 

Окремі концепції дають іншу дефініцію третьому етапу розвитку 

(типу) суспільства – інформаційне. Зокрема, «хвильова» концепція розвитку 

суспільства Елвіна Тоффлера. У своїй роботі «Третя хвиля» Тоффлер надає 

свою періодизацію розвитку суспільства, визначаючи три «хвилі»: 

Перша – розпочалася близько 10 тисяч років тому з переходом до 

осідлого способу життя (тобто у цій типологізації первісно-общинний лад з 

кочовим способом життя не розглядається як суспільство у чистому 

вигляді). Це – доіндустріальне суспільство. 

Друга – XVI-XIX століття, що характеризується поступовим 

залученням техніки до виробництва, розподілом праці. На цьому етапі 

суспільство стає індустріальним.  

Третя – формування почалося з другої половини XX століття. Цю 

«хвилю» Тоффлер визначає як постіндустріальне або інформаційне 

суспільство. Характерних ознак цього етапу автор концепту визначає 

достатньо багато, проте, у даному випадку слід зосередитися на критерії 

«головний засіб виробництва», де попередні - землю та капітал - замінюють 

інформація, наукові знання.  

Після цього плеяда вчених займається вивченням саме феномену 

постіндустріального/інформаційного суспільства.  

Мануель Кастельс розробив концепцію мережевого суспільства – 

відповідно до його бачення, головною відмінною рисою інформаційного 

суспільства є мережі, які пов’язують між собою людей, організації, 

інститути, держави. 

Соціолог стверджував, що під потужним впливом нової 

комунікаційної системи, що опосередкована соціальними інтересами, 

політикою урядів та стратегіями бізнесу, народжується нова культура - 

культура реальної віртуальності [4]. Вивчаючи появу культури засобів 
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масової інформації, Кастельс визначає період панування традиційних ЗМІ 

як перехід від «галактики Гутенберга» до «галактики Маклюена». Він 

наголошує, що у цей період аудиторія мас-медіа розглядалася як однорідна. 

«Однак через умови контролю з боку корпорацій та інститутів 

диверсифікація ЗМІ не перетворила односпрямовану логіку їх мовлення і не 

дозволила встановити справжній зворотний зв'язок, за винятком самої 

примітивної форми з'ясування реакції ринку. Хоча аудиторія отримувала 

все більше і більше різноманітного інформаційного сировини, з якого 

кожна людина могла конструювати власний образ всесвіту, «галактика 

Маклюена» була світом односпрямованої комунікації, а не взаємодії», - 

підкреслює Мануель Кастельс [4]. 

Одночасно, нові медіа пропонують принципово нові форми, вони 

передбачають, і це є обов’язковою умовою їхнього існування, саме 

взаємодію. Вона може відбуватися у досить різні способи, але вона 

беззаперечно має бути. 

Інформаційний ландшафт в останні десятиліття зазнав ґрунтовних 

змін по всьому світу, Україна тут не є виключенням. Не зважаючи на те, що 

традиційні та нові медіа на даному етапі розвитку існують паралельно, 

відчувається постійний, сильний тиск з боку нового, що поступово витісняє 

усталені правила. Водночас, для України на даному етапі поки що 

характерне домінування традиційних медіа, зокрема, телебачення у 

контексті важливості і довіри з боку населення. Це доводять результати 

соціологічних опитувань. Разом з тим, український науковець, експерт у 

галузі соціології, комунікацій Георгій Почепцов наголошує, що хоча 

Інтернет-видання і є важливим джерелом інформації для сьогоднішнього 

українця, поки що він все одно порівнює дані з мережі з тим, що 

транслюється телебаченням, розглядаючи останнє як свого роду зразок, 

еталон [5]. Аналогічну точку зору висловлює і Мануель Кастельс – «хоча 

вплив телебачення на політичний вибір досить різноманітний, політика і 
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політики, які не мають виходу на телебачення в розвинених суспільствах, 

просто не мають шансу отримати підтримку населення, оскільки люди 

отримують інформацію зі ЗМІ, де телебачення займає провідне місце» [4]. 

В той же час, посилення впливу нових медіа очевидне і невідворотнє. 

Інтернет-платформа «The Village», посилаючись на дані звіту 

Міжнародного союзу електрозв’язку при ООН, зазначає, що кількість 

користувачів павутини у світі у 2019 році збільшилася на 5,3% порівняно з 

попереднім роком і склала 53,6% (у 2015 році лише 17% населення Землі 

були інтернет-користувачами). При цьому, слід зазначити, що охоплення 

мережею не є рівномірним – у найбільш розвинених країнах цей показник 

складає близько 87%, у найменш розвинених – 19% [6]. Україна поки що не 

входить до групи країн з найвищим відсотком охоплення Інтернетом, проте, 

кількість користувачів активно зростає. Відповідно до результатів 

дослідження, проведеного компанією Factum Group на замовлення Інтернет-

асоціації України, станом на вересень 2019 року доля регулярних Інтернет-

користувачів складала 71%. При цьому у великих містах цей показник 74%, 

у містах з населенням до 100 тис. мешканців – 70%, а у селах – 58% [7]. 

Даних на 2020 рік ще немає, але з великою ймовірністю можна 

припускати відчутний стрибок, адже пандемія, наслідком якої були 

локдаун, численні обмеження відвідування установ, зокрема, освітніх, 

змусили стати Інтернет-користувачами навіть тих, хто з певних причин не 

вважав за необхідне підключатися раніше. І навіть якщо приводом для 

підключення було використання можливостей павутиння для роботи та 

освіти, це не означає, що новоявлений користувач обмежиться тільки цими 

напрямками діяльності в Інтернеті. Тож аудиторія нових медіа також 

зростає. Важливо наголосити, що ЗМІ і ЗМК об’єднує спільна надзвичайно 

важлива соціальна функція – комунікативна. Одночасно, сутність, 

філософія, навіть комунікаційні канали значно відрізняються, що не в 
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останню чергу зумовлено технологічними можливостями, які із року в рік 

розширюються у геометричній прогресії.  

Як вже наголошувалося, засоби масової інформації у традиційному 

вигляді передбачають комунікацію як надсилання повідомлення одного 

(ЗМІ) до великої кількості, маси (аудиторії), воно лінійне і за загальним 

правилом не передбачає відповіді. Звичайно, є усталена практика, так 

званого, «зворотного зв’язку» зі ЗМІ, коли читачі, слухачі, глядачі 

надсилають листи до редакції, телефонують і висловлюють свою точку 

зору, але ці випадки є надзвичайно поодинокими у порівнянні з загальним 

обсягом аудиторії. 

У випадку засобів масової комунікації «зворотній зв’язок» є 

визначальним, без нього така комунікація неможлива взагалі. І ця 

особливість, безумовно, впливає на сутність соціальних ролей, що 

виконуються учасниками комунікації.  

У трактаті «Соціальне конструювання реальності» Пітер Бергер та 

Томас Лукман наголошують, що будь-яка інституціоналізована поведінка 

включає ролі. «Як тільки діячі типізовані як виконавці ролей, їх поведінка 

ipso facto піддається примусу. Згода та незгода з соціально визначеними 

рольовими стандартами перестають бути необов'язковими, хоча суворість 

санкцій, звичайно, різна в тому чи іншому випадку». [8] 

Традиційні ЗМІ передбачають комунікацію по лінії журналіст – 

аудиторія, у нових медіа рольовий набір набагато більш різноманітний і 

складний. У традиційних медіа журналіст певним чином має монополію на 

інформацію та канали її передачі до аудиторії – він збирає дані, аналізує, 

оброблює їх, а потім відповідними каналами (в залежності від виду ЗМІ) 

направляє повідомлення споживачу, який має можливість лише отримати 

його.  

З появою технології Web 2.0 відбувається справжня революція у 

комунікації. Адже до цього навіть Інтернет-ЗМІ мало чим відрізнялися від 
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традиційних. В епоху Web 1.0 учасниками виступали «розробник» та 

«користувач», які виконували за своєю суттю ті ж функції, що і «журналіст» 

з «аудиторією», говорячи мовою Лукмана та Бергера, мали такі ж самі 

«стандарти рольового виконання». 

Нова технологія (Web 2.0) поставила «користувачів/аудиторію» 

практично на один щабель з «розробником/журналістом». У праці «Третя 

хвиля» Елвін Тофлер вводить новий термін «просьюмеризм» - неологізм, 

який утворюються злиттям двох слів англійською: «producer» - виробник та 

«consumer» - споживач. Тобто, просьюмер – соціально активна особа, яка 

одночасно виступає у двох амплуа. 

Медіапросьюмеризм – явище, яке стало надзвичайно поширеним у 

сфері масової комунікації. Нові форми та жанри у медіа долучають до 

процесу створення контенту – почасти унікального, якісного, 

нетривіального – активних користувачів Інтернету. І такий зміст часом 

може досить успішно конкурувати з медіа, де працюють професійні 

журналісти. У цьому контексті можна говорити про формування такого 

явища як громадянська журналістика.  

Одночасно, вести мову у даній ситуації про засоби масової інформації 

у чистому вигляді було б недоречно, адже професійні журналісти 

зобов’язані незалежно від платформи, на якій працюють, дотримуватися 

певних стандартів і виконувати свою роботу відповідно до виробничого 

циклу, чого не можна вимагати від медіапросьюмерів - для цього немає 

підстав. І у цьому контексті найкращим чином взаємовідносини можна 

охарактеризувати саме поняттям «засоби масової комунікації». 

Тож, повертаючись до питання, яке було поставлене на початку, 

можна дати кілька відповідей: 

Інститут засобів масової комунікації є логічним продовженням 

розвитку та удосконалення свого попередника – інституту засобів масової 
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інформації, який, хоча ще певним чином і існує у суспільстві, поступово 

повністю розчиняється у ЗМК; 

Намагаючись обрати дефініцію між «еволюція» та «революція» для 

процесу перетворення, можна стверджувати, що, враховуючи, що перехід є 

поступальним і попередня якість не знищується взагалі, а лише 

видозмінюючись переходить до наступника, слід описати цей процес як 

еволюційний. У той же час, швидкість, з якою відбуваються зміни, можна 

охарактеризувати як революційну. 
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Феномен соціальної реклами привертає увагу представників різних 

наук:соціології, філософії, філології, психології та ін. Одним із аспектів 

реклами є залучення іншомовних слів для більш дієвого її впливу на 

рішення і поведінку людини. 

Іншомовні слова, вислови, фразеологізми та інші елементи 

поповнюють систему української лексики протягом усієї історії мови у 

зв’язку з економічними, географічними, політичними, культурними 

контактами українського народу з іншими. У словниковому складі 

української мови особливе місце посідають англіцизми. Міжнародна 

економічна та політична діяльність постійно вимагає розвитку 
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інтернаціональної лексики, що зрозуміла більшою чи меншою мірою 

представникам усіх етносів світу. З розвитком засобів масової інформації 

навіть найбільш віддалені поселення мають вихід на загальнодоступні 

канали інформації, через які запозичуються й нові слова. Потреба в 

іншомовних запозиченнях зумовлюється необхідністю одночасного 

розуміння тих чи інших назв, термінів, які охоплюють економічну чи 

політичну сфери суспільної діяльності: експорт та імпорт товарів, 

інвестиції, спільне підприємництво,іноземний туризм, банківські операції. 

Як результат, рекламні тексти стають  одним із джерел проникнення в 

український лексикон нових іншомовних слів,суттєво збільшуючи загальну 

масу запозиченої лексики. Використання іншомовних слів у тексті, зокрема 

рекламному, часто допомагає уникнути зайвої описовості.  

Вивченням проблеми запозичень в українській мові займалась велика 

кількість дослідників. Походження та сферу використання розглядали у 

своїх роботах В. Погрібна й О. Пальниченко. Доцільність уживання й вплив 

наукраїнську мову описали О. Дьолог та Л. Архипеко, С. Федорець 

визначив особливості реклами як специфічної сфери функціонування мови, 

з’ясував шляхи входження до лексичної системи сучасної української 

літературної мови нових шарів лексики англійського походження на 

позначення назв компьютерної та побутової техніки, видів спорту, 

сформулював способи адаптації англіцизмів на ґрунті української мови. 

Мета — визначити роль та функцію англіцизмів в українській 

мові,дослідити їхнє використання в рекламі. 

У сучасній україномовній рекламі часто використовуються іншомовні 

слова. Дослідження джерел та механізмів запозичення, а також аналіз 

можливих наслідків такого впливу на мову є, без сумніву, актуальним 

завданням,яке перш за все вимагає ретельного аналізу рекламних текстів. 

Головна функція іншомовних слів у тексті реклами – це, насамперед, 

інформативність. Наприклад, «З «Time Manager» усі речі великої родини 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

69 
 

стають чистими швидше, ніж ти думаєш» (пральна машина «Time Manager» 

(з англійської — «керівник часу»)) чи«Volkswagen — кращий другий 

автомобіль для американської сім’ї» (автомобільна марка «Volkswagen», що 

має у своїй назві знайомі українцю компоненти – фольк і вагон, які 

асоціюються з ознаками «народний» та«транспортний», що повністю 

відповідає певному товару та ще й початково орієнтується саме на 

загальнонародне використання) [1, c. 238]. 

Відповідно до особливостей входження іншомовних слів у мовний 

дискурс, зокрема рекламний,  учені зрештою диференціювали їх таким 

чином: 

1) нові запозичення: перфоменс, ноутбук, шоу, солярій, стріт-арт, 

пірсінг, ескіз; 

2) нові запозичення, трансформовані за місцевими деревативними 

формантами: перфоменсний, драйвовий, стиліст, менеджерувати; 

3) давно запозичені, проте на сьогодні актуалізовані в рекламних 

текстах: офіс (від фірмового забарвлення до синонімічного відповідника 

кабінету), презентація (від офіційного публічного показу певного завдання 

добудь-якої вистави у вузькому сенсі, а також методична форма подання 

навчального матеріалу); 

4) складні слова з іншомовним протетичним формантом, де друга 

смислова частина може бути як іншомовного, так і питомого походження 

(ультрамодний, суперновий, фотодрук, аудіореклама, кіноафіша) [3, c. 251-

256]. 

Однак, процес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає на 

розвиток української мови. З одного боку, відбувається її збагачення, але, з 

іншого, витісняються питомі елементи, що замінюються на слова з 

подібним значенням. Англіцизм є доречним, якщо він позначає поняття, яке 

з різних причин ще не назване засобами української мови або в ній 

відсутній рівновартісний відповідник. Але інколи англіцизми витісняють 
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деякі питомі терміни. Виникає низка проблем, які створюють загрозу для 

існування української мови. Інколи,навіть маючи власне українське слово 

на позначення того чи іншого поняття,пов’язаного з ринковою економікою, 

рекламісти надають перевагу іншомовним словам, бо вважають це модним і 

престижним. Тож виникає питання з приводу того, чи слід уживати 

запозичені слова та активно впроваджувати їх в рідну мову,чи варто 

намагатися замінити їх українськими відповідниками. Так, наприклад,часто 

уживаний термін аеропорт можна називати летовищем, фото- картку –

світлиною, фонтан – водограєм, прогрес – поступом, а журнал – часописом. 

Навіть запозичення прислівників та вигуків (вау, окей) мають на меті 

імітувати чуже [4, c. 250-252]. 

Найбільше слів з англійської мови запозичено для позначення різних 

видів діяльності, процесів тощо (фірма «Ведмежий гай» шукає 

кваліфікованих менеджерів та маркетологів). Це пов’язано з тим, що в 

минулому люди, зв’язані з економікою, не практикували такі види 

діяльності, операцій, тому й не було потреби їх називати. Тепер, коли в 

нашій країні відбувся перехід до ринку, ці нові,незнані досі процеси стають 

важливими й необхідними. Але, термінів для їх позначення ще не створено, 

тому й використовуються запозичення з тих мов, деці види діяльності були 

винайдені, зокрема, з англійської. Для деяких слів і непотрібно шукати 

українські еквіваленти, бо вони є міжнародними, тобто широко 

використовуються у світі. 

Наступними за кількістю є англіцизми на позначення назв документів, 

але слід зазначити зазначити, що вони не дуже часто трапляються в 

рекламних оголошеннях, бо їх специфічність заважала б сприйняттю 

реклами. Рекламісти або ж узагалі уникають цих слів, або ж намагаються їх 

замінити більш уживаними. Якщо подібні й зустрічаються, то лише в 

оголошеннях, спрямованих на певну категорію читачів. Або ж рекламіст 

подає тлумачення цього слова в подальшому тексті. Так, не кожен 
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пересічний читач знає тлумачення слова лізинг, тому частіше у рекламі 

його замінюють більш звичним для нашого вуха словом “оренда” (Лізинг 

вантажного автотраспорту — вигідне рішення для Вашогобізнесу) [5, c. 

117-119]. Але, автор ужив саме цей термін, щоб наголосити, що предмети 

здаються в оренду на тривалий строк. Саме цю тривалість і передбачає 

англіцизм лізинг на відміну від оренда, що може бути як довгостроковою, 

так і короткостроковою. Тому, використавши слово оренда, рекламіст мав 

би ще давати примітку про строк, якої не потребує англіцизм лізинг. 

Англійські запозичення на позначення грошової кількості, фінансів 

теж доволі специфічні, тому й не дуже поширені в рекламних оголошеннях. 

Найбільш уживаним є слово кредит, яке не викликає нерозуміння навіть у 

тих читачів, які взагалі не мали справу з ринковою економікою (Візьміть 

кредит готівкою до 30000 грн. в ОТП Банку без прихованих комісій). Але, в 

наш час важко знайти таку людину, тому слово кредит без застережень 

можна вживати в мові реклами. 

Переважна кількість рекламних оголошень так чи інакше стосується 

купівлі-продажу. Отже, назва особи, що займається цими операціями, а 

саме дилер, дуже часто зустрічається в рекламі (Найякісніше пальне в 

Україні в ТОВ «Соллі Плюс»— переможця глобального конкурсу Renault 

«ДИЛЕР РОКУ 2017»). Окрім терміну дилер, до слів, широко вживаних у 

рекламних текстах, належать менеджер. Звернення до «Великого 

тлумачного словника сучасної української мови» дозволило виявити 

п’ятнадцять англійських слів на позначення назв підприємств, установ 

тощо. Вони є досить відомими й у рекламі вживаються порівняно часто, 

хоча не всі знають точне визначення того чи іншого терміну, але мають 

загальне уявлення про предмет, який він називає. 

Окрему групу становлять англіцизми, що належать до загально 

ділової лексики [5, c.19-20]. Це слова, які використовуються в усному й 

писемному діловому спілкуванні, у різних документах, інструкціях тощо. 
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Використовуються вони й у рекламних оголошеннях. Ось приклади 

використання такої лексики в рекламі: «Гарантована 50 % знижка на 

абонентську платню в стандарті GSM до кінця року; ТОВ «Горобці» 

допоможе в складанні контрактів, векселів,оформленні документів для 

виїзду дитини закордон». Подібні слова переважно не викликають 

непорозумінь. 

Слово shop перекладається з англійської як магазин. Наприклад: 

запрошуємо Вас на щотижневі шопінг-тури зі Львова до Польщі, де Ви 

зможете придбати якісні європейські товари за доступними цінами. Шоп-

тури до Польщі відбуваються щосуботи до Перемишля, Жешова та 

Кракова! Рекламіст міг вільно використати власне українське слово й 

сказати: “магазин-тури”. Але, реклама дуже багато втратила б від такої 

заміни. Автор мав причини включити в оголошення англійське слово: по-

перше, воно досить широко відоме, по-друге,надає рекламі влучності й сили 

[7, c.103]. 

Отже, фахівці при складанні рекламних оголошень використовують 

усі можливості лексики, як власне української, так і запозиченої. 

Англіцизми зовсім не заважають сприйняттю текстів, а навпаки, 

допомагають рекламі активно впливати на читача (слухача). Як бачимо, 

(зокрема у рекламному дискурсі), іншомовний вплив на українську мову за 

останні два десятиріччя набагато більший та інтенсивніший, ніж був 

раніше. Чимало слів не встигають адаптуватися в українській мові та 

виходять з ужитку непомітно, або залишаються у своїй первинній формі. 

Але, тенденція до інтернаціоналізації лексики є показником творення 

сучасної рекламної мови в Україні. Проблема запозичення іншомовних слів 

залишається актуальною та відкриває перспективи для її подальшого 

дослідження. 
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Життя в сучасному світі, досить насичене подіями та змінами змушує 

людину актуалізувати процеси адаптації для досягнення адекватної 

взаємодії з умовами соціального середовища. Головною ознакою соціальної 

сутності особистості стає ефективне включення в різноманітні та численні 

соціальні зв’язки, відносини, групи та спільноти. Ідентичність та 

ідентифікація постають найважливішими механізмами соціалізації, етнізації 

і виховання особистості, проявляються у прийнятті індивідом певної 

соціальної ролі, в усвідомленні ним власної групової приналежності тощо, 

що власне й обумовлює актуальність теми дослідження. Ідентифікація – це 

процес, включений в цілісну життєдіяльність суб’єкта, нерозривно 

пов’язаний з когнітивною, емоційною, ціннісно-смисловою і поведінковою 

сферами особистості, зумовлений її потребами, мотивами, цілями й 

установками, опосередкований мовою, нормативними, знаковими, 

символічними, образними, аксіологічними системами культури [1, с. 60]. У 

результаті процесу ідентифікації виникають конкретні різновиди 

ідентичностей. Так, білоруський дослідник Є. Бабосов розмежовує 

індивідуальні (сукупність первісних характеристик, які надають індивіду 

унікальності) та соціальні рівні ідентичності (результат ідентифікації з 

очікуваним і нормами його соціального середовища). Особистісне «Я» 

формується і розвивається в результаті взаємодії обох рівнів [2, с. 75–76]. 

За Т. Воропаєвою, ідентичність як результат ідентифікації – це 

динамічна структура, яка розвивається протягом усього життя людини, її 
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розвиток є нелінійним і нерівномірним, може відбуватися як у 

прогресивному, так і у регресивному напрямі, долати кризи ідентичності 

тощо [3, с. 61]. 

Так як мова є важливою основою для соціальної категоризації, вона 

виступає як перший та головний маркер соціальної ідентичності. Якщо 

соціальна ідентичність – це структура знання, а мова – маркер соціальної 

ідентичності, варіації мови можуть зробити певну соціальну ідентичність 

помітною, таким чином активуючи когнітивні елементи, асоційовані з 

ними. 

Виникнення і розвиток уявлень про соціальну ідентичність пов'язано 

із докорінними суспільними змінами в суспільному укладі і соціальній 

свідомості, що трапилося наприкінці XIX століття. Перехід від 

традиційного суспільства до індустріального спричинив за собою зміну 

наукової картини світу, зміни в найважливіших соціальних інститутах 

суспільства, а також принципову зміну положення особистості в 

суспільстві. Особистість в новому індустріальному, а зрештою і 

постіндустріальному суспільстві характеризується великим спектром 

життєвого вибору, свободи та мобільності, а поява нових каналів 

вертикальної і горизонтальної мобільності поставило перед індивідом 

проблему вибору «своїх» спільнот та швидкої ідентифікації їх ознак. 

Соціальна структура суспільства стає більш складною та 

багатошаровою, відповідно стають значущими нові підстави соціальної 

диференціації – культурна, національна, релігійна, професійна, гендерна, 

етнічна тощо. Поява нових систем відмінностей зажадало їх теоретичного 

осмислення, яке в найбільшій мірі виражається в полеміці про критерії, 

механізми конструювання та стабілізації соціальних ідентичностей. 

Американський соціолог С. Хантінгтон виділив кілька ключових 

моментів в дослідженні соціальної ідентичності: 
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1) Ідентичності мають як індивіди, так і групи, при цьому індивіди 

набувають і можуть змінювати свою ідентичність тільки в групах, маючи 

можливість бути членом одразу кількох груп і «перемикати» ідентичності, 

оскільки групова ідентичність менш гнучка, так як ґрунтується на 

заздалегідь заданих параметрах. У разі якщо базові параметри групової 

ідентичності зникають (наприклад, мета, заради якої створюється група), 

саме існування групи виявляється під загрозою до тих пір, поки не буде 

знайдена нова спонукальна причина діяльності. 

2) Ідентичності представляють собою конструкти, що формуються 

людьми за бажанням, необхідності або примусу. Крім культурної 

спадковості (від якої можна і відректися), статі (яку можна і змінити), віку 

(з яким можна боротися), люди відносно вільні у визначенні власної 

ідентичності. Успадковані ознаки (національність) набувають нового 

значення або зовсім відкидаються. Розуміння національної приналежності 

змінюється з часом, набуваючи нового змісту. 

3) Як групи, так і індивіди (в меншій мірі) мають множинні 

ідентичності. Останні можуть бути «кровними», територіальними, 

економічними, культурними, політичними, соціальними та національними. 

Значимість перерахованих ідентичностей для індивіда або групи з часом і в 

залежності від ситуації змінюється, доповнюючи один одного або 

конфліктуючи між собою. 

4) Ідентичності визначають «самість», будучи при цьому результатом 

взаємодії конкретної людини або групи з іншими людьми або групами. 

Сприйняття іншими робить істотний вплив на самоідентифікацію людини 

або групи. Якщо в новому соціальному контексті людина опиняється в 

положенні чужака, ізгоя, вона починає вважати себе такою під впливом 

суспільної думки. А альтернативні ідентичності, на думку автора, залежать 

від ситуації [4, с. 50-53]. 
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Цікавим питанням є також формування різних видів ідентичності. 

Так, П. Бергер і Т. Лукман стверджують, що ідентичність людини 

формується автоматично в процесі її первинної та вторинної соціалізації в 

безперервній взаємодії з іншими [5], тобто в даному випадку соціальна 

ідентичність є результатом процесу соціалізації. Причому на кожному етапі 

соціалізації буде формуватися нова соціальна ідентичність. Ідентифікація в 

такому трактуванні виступає в якості одного з механізмів соціалізації 

особистості, в результаті дії якого актор ототожнює себе з деякими людьми 

(значущими іншими) або референтними групами, за допомогою чого 

адаптується до соціально прийнятих і схвалених зразків і норм поведінки в 

даній спільності, займає певну статусну позицію, засвоює соціальні ролі, 

але зберігає при цьому свою особистісну унікальність. 

Треба також вирізняти питання соціальної ідентифікації та соціальної 

ідентичності. Якщо соціальна ідентифікація характеризує процес 

самовизначення актора в кращої для нього соціальної групи і в її статусно-

рольовій структурі, що триває протягом життя, то соціальна ідентичність – 

це стан, що є продуктом, результатом даного процесу, коли актор приймає і 

засвоює норми і стереотипи, властиві даній групі, включає в структуру своєї 

Я-концепції її соціокультурні зразки. Така характеристика процесу 

формування соціальної ідентичності пов'язана з тим, що особистість кожен 

раз при визначенні себе як члена в межах тієї чи іншої соціальної групи, 

утверджуючись в рамках того чи іншого статусу, приймаючи висунуті їй 

цією групою соціальні вимоги, знаходиться під впливом просторово-

часових факторів, під які вона змушена підлаштовуватися, трансформуючи 

тим самим і свою ідентичність. Ідентичність, таким чином, є феномен, в 

основі якого лежить здатність особистості будувати і постійно 

переосмислювати і оцінювати себе в контексті соціальної групи, 

самовизначатися в ній.  
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Виходячи з цього, можемо дати визначення соціальної ідентичності 

як структурного компонента особистості, що розвивається в процесі її 

онтогенезу в умовах інтеракції зі своїм соціальним оточенням. Ідентичність 

розглядається як структура актуалізованих виборів і можливостей 

поведінки і світовідчуття індивіда відповідно до того, яке місце в структурі 

суспільства він займає. На основі цього науковці виділяють три основні 

типи соціальних спільнот, з якими індивід може себе ідентифікувати [6]: 

1) Первинні – задані ще до народження індивіда його положенням в 

просторі і часі соціальної спільноти (наприклад, нація). 

2) Актуальні вторинні - спільноти, обмежені безпосереднім 

спілкуванням індивіда протягом його життєвого шляху. 

3) Конструйовані вторинні –утворення,які суб'єктивно 

конструюються індивідом або об'єктивно існують, але до яких індивід не 

має безпосереднього відношення. 

Механізм співвіднесення може бути: 1) позитивним - позитивна 

дійсна ідентичність; 2) негативним - набуття ідентичності через 

заперечення приналежності до спільноти; 3) ідеальним - ідентичність як 

прагнення бути включеним в співтовариство. 

Як відомо, будь-який соціальний процес реалізується через 

спілкування, а отже, через мову, яка є одним з культурно-специфічних 

кодів, за допомогою якого сприймаються практично всі відомості про світ. 

В цьому і полягає особлива важливість мови як універсального засобу будь-

якого процесу спілкування. Взаємозв’язок соціальної та мовної поведінки 

свого часу обґрунтував класик соціолінгвістики Д. Фішман, який визначив, 

що оскільки мови функціонують у соціальній матриці, а спільноти багато в 

чому залежать від мови як засобу взаємодії, то логічне припустити, що їх 

вираження, що піддається спостереженню, тобто мовна і соціальна 

поведінка, будуть, швидше за все, істотно співвідноситися один з одним. 

Певні позначення мовних варіантів несуть соціальні імплікації (наприклад, 
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формальний або неформальний рівень спілкування, територіальні та 

соціальні діалектні форми) [7]. Таким чином, мова і суспільство 

перебувають не тільки в стані закономірної взаємодії у власному розвитку, 

а й забезпечують додаткове взаєморозуміння цих феноменів. Розуміння. 

Очевидно, що мова за таких умов, є невід'ємною частиною процесу 

створення ідентичності, який відбувається на особистісному і соціальному 

рівнях. Необхідно розуміти, що мається на увазі не сама мова, як феномен 

свідомості людини та система універсальних понять, а мовні засоби, що 

використовуються індивідом в мові, які створюють мовну поведінку 

особистості при виконанні тих чи інших соціальних ролей.  

М. Савілл-Трійк підкреслює, що мова «...функціонує для того, щоб 

створити або зміцнити кордони і об'єднати людей, що належать однієї 

мовної спільноті, а також здійснює соціальну ідентифікаційну функцію 

всередині спільноти, надаючи лінгвістичні індикатори, які можуть бути 

використані для посилення соціальної стратифікації».[8, с. 12] 

Мовна особистість проявляється через низку різноманітних 

ідентичностей, таких як етнічна, гендерна, професійна, територіальна тощо. 

Етнічна ідентичність, яка формується завдяки відчуттю спільної спадщини, 

історії, традицій, цінностей, території походження, в більшості випадків і 

спільної мови, виражається в основному мовними засобами. Буденна 

свідомість пов'язує мову з етнічною приналежністю. Лексика, граматика, 

фонетика кожної конкретної мови несе в собі неповторну ідентичність 

специфічної культури. Говорити завжди і всюди на материнській мові – це 

природна потреба людини, її можна назвати потребою ідентичності. Мова 

бере участь також і в вираженні гендерної ідентичності. У ситуації 

знайомства з іншими людьми перша диференціація суб'єкта відбувається за 

статтю, а гендерні уявлення, стереотипи, ідеали тощо здебільшого 

підсвідомо асоціюються із відповідною, в тому числі, мовною поведінкою. 
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Інші види групової ідентичності – локальна (територіальна), 

професійна і т. ін. Професія накладає свій відбиток на мову людини, 

існують певні професійні діалекти, володіння якими вважається за 

перепустку у певні професійні кола. Те, як люди використовують мовні 

засоби свідчить про їх рівень освіти та соціальний статус. Окреме питання – 

територіальні діалекти та мовні засоби, прийняті у тому чи іншому 

поселенському середовищі, що має стати об’єктом подальшого 

дослідження.  

Таким чином, мова не тільки представляє інформацію про 

ідентичність, а й об'єднує людей, посилюючи групову ідентичність. 

Особливості використання мови – невід'ємний компонент формування 

соціальної ідентичності людини. Для вирішення власних завдань кожна 

людина вибирає і використовує необхідні саме їй мовні засоби, які 

схвалюються у певному соціальному середовищі. 
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Приближается 30 летие независимой, суверенной Украины. Среди 

многих проблем жизни украинского государства и общества, на одно из 

первых мест выдвинулось единство Православия и неутихающая борьба 

вокруг него. За эти годы опубликовано историками, политологами, 

социологами, богословами и другими специалистами достаточно много 

работ, касающихся данной проблемы [1]. В них четко проводится мысль, 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

82 
 

что Православная Церковь не политический институт, и она в соответствии 

Конституцией Украины отделена от государства. Однако, идет процесс 

вторжения политических сил в церковную жизнь, который приводит к 

расколу в украинском Православии. 

Статья посвящена исследованию некоторых аспектов проблем и 

вызовов, с которыми столкнулась Православная Церковь Украины на 

современном этапе, с учетом исторических процессов развития 

Православия на украинских землях. 

Датой учреждения Киевской митрополии считаются 90-е годы 10 

века. Хотя для историков церкви она - дискуссионная. Первые столетия она 

духовно окормляла все историческиеземлив Киевской Руси. В середине 15 

века произошло окончательное разделение Русской Церкви на две 

митрополии: Киевскую и Московскую. Первую в составе 11 епархий 

возглавил с титулом«Киевский, Галицкий и всея Руси» митрополит 

Григорий 2 (Григорий Болгарин). На протяжении 700 лет Киевская 

митрополия пребывала в составе Константинопольской Патриархии и 

практически пользовалась правом широкого самоуправления. 

Наступление католицизма во второй половины 16в. привело к 

подписанию унии (1596г.) с Римом, созданию Украинской Греко-

Католической Церкви (УГКЦ) и привело к фактическому уничтожению 

православия на украинских землях. 

И только в 1620 году-400 лет назад (дату практически не отмечали в 

Украине) Киевская митрополия была возобновлена усилиями Патриарха 

Иерусалимского Феофана. Параллельно униатскому Киевскому 

митрополиту, был поставлен митрополит Иов Борецкий с титулом 

Киевский, Галицкий и всея Руси, экзарх Константинопольского престола. 

В 1686 году Киевская митрополия переходит в юрисдикцию 

Московского Патриархата. Более 300 последних лет Православная церковь 

в Украине находилась под церковной юрисдикцией Московского 
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Патриархата и была ее канонической территорией. Сегодня вокруг этого 

идут жаркие дискуссии, подготовлены и вышли в свет научные издания, 

монографическая литература и различные публицистические статьи [ 2]. 

В 20-30-е годы 20 века делалась попытка создания автокефальной 

церкви в Украине и даже была сформирована Украинская автокефальная 

православная церковь (УАПЦ ), которая с перерывами существовала до 

июля 2019 года [3]. 

В конце 80-х ХХ века, в результате начавшихся в СССР политических 

процессов либерализации, была реанимирована идея создания независимой 

Украинской Православной Церкви (УПЦ), шел активный захват храмов и 

т.д. 

27 октября 1990 года Архиерейский Собор Русской Православной 

Церкви (РПЦ) принял Определение об Украинской Православной Церкви, 

которым ей была дарована самостоятельность в управлении. На следующий 

день в Святой Софии Киева Патриарх Алексий 2 вручил Грамоту[4] 

тогдашнему митрополиту Филарету(Денисенко), занимавшему Киевскую 

кафедру. В последующем принимались и другие документы, касающиеся 

УПЦ, которые утвердил Поместный Собор РПЦ в 2009г. Важную роль в 

осуществлении их на практике демонстрировал Блаженейший Владимир 

(Сабодан), избранный на Харьковском Соборе УПЦ (1992 г.). 

Предстоятелем Украинской Православной Церкви и носящий титул 

митрополит Киевский и всей Украины. 

Анализ и оценка документов этого периода в широком историко-

каноническом контексте был сделан на Международной научно–

практической конференции в Киевской Духовной академии и семинарии 

(КДА и ДС), посвященной 30-летию принятия Благословенной Грамоты. 

Было отмечено, что за этот период своего автономного существования УПЦ 

с 22 епархий и 22 епископов выросла до 53 епархий и более чем 100 

епископов, с 5,5 тысяч общин до 12,5 общин, священников с 6 до 13 
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тысяч[5]. В жизни УПЦ начался новый этап, фактически положивший 

начало полноценного совершенствования Церкви своей спасительной 

миссии в независимой Украине. Исследователям еще предстоит изучить 

этот исторический отрезок жизни УПЦ и дать научный анализ. 

Сегодня документами, определяющими каноническое устройство 

УПЦ, являются: 1) Определение Архиерейского Собора РПЦ от 27 октября 

1990 г.; 2) Благословенная Грамота Святейшего Патриарха Алексия 2 от 

27.10 1990 г.; 3) Устав об управлении УПЦ (в редакции 2007 года); 4) Глава 

10 Устава РПЦ (в редакции 2017 года). 

Статус УПЦ определен как «Самоуправляющаяся Церковь с правом 

широкой автономии в составе РПЦ». После смерти митрополита Владимира 

(2014 г.) Киевскую кафедру возглавил Блаженнейший Онуфрий 

(Березовский), Митрополит Киевский и всей Украины.  

После избрания президентами Украины Ющенко В. А. (2005-2010) и 

Порошенко П. А. (2014-2019) начался новый активный виток 

государственного влияния с целью создания автокефальной Церкви в 

Украине. Как же происходил процесс создания Православной Церкви 

Украины (ПЦУ), которая еще носит название «Святейшая Церковь 

Украины» (СЦУ). 

В апреле 2018 г. Вселенский Патриарх Константинопольский 

(резиденция в Стамбуле, район Фанар) заявил о намерении дать 

автокефалию православной Церкви Украины и началась разработка Устава 

будущей ПЦУ. Он, как известно сегодня, был написан в Греции 

профессорами местных богословских университетов.29 ноября 2018г. 

проект Устава ПЦУ был рассмотрен и предварительно одобрен Святейшим 

Синодом Константинопольского Патриархата. 

В Украине проект рассматривался как представителями 

государственной власти, так и представителями УПЦ КП и УАПЦ. В Киеве 

в предложенный проект Устава были внесены определенные изменения.15 
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декабря 2018г., так называемый Объединительный собор, принял Устав 

ПЦУ с учетом этих поправок. 

5 января 2019 г. Патриарх Варфоломей подписал,а 6 января 

официально вручил Томос об автокефалии ПЦУ[6]. 

Документами, которые устанавливают канонический состав ПЦУ и 

регламентируют ее внутреннюю жизнь являются: 1) Устав ПЦУ; 2) Томос 

об автокефалии ПЦУ. В случаях разногласия между Уставом и Томосом 

приоритет отдается последнему документу. Предстоятель ПЦУ -

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко), кафедральный 

собор-Михайловский Златоверхий в Киеве. 

Швейцарский Центр исследований в области безопасности 

опубликовал результат исследований «Стратегия и тактика РПЦ на Украине 

в первый год президенства В. Зеленского». Авторы отмечают давление на 

создание ПЦУ со стороны П. Порошенко. Однако поддержка власти не 

принесла значимых результатов: в ПЦУ добровольно перешли лишь 84 

общин из более 12 тысяч общин УПЦ (МП); 122 храмов были захвачены. 

Отмечается, что основная масса добровольных переходов и захватов 

происходили в западных областях. В Киеве перешло всего 4 прихода (трое 

из них находятся на территории воинских частей), из 400 приходов. Из 800 

киевскихсвященников в ПЦУ перешли 12 [7]. 

Третья православная деноминация, существующая сегодня в Украине, 

связана с Филаретом. Он на Объединительном соборе 15 декабря 2018г. 

Получил вновь созданный титул - почетный патриарх ПЦУ и вошел в ее 

состав. После получения Томоса выходит из нее и начал обновлять УПЦ 

КП (кафедральный собор - Владимировский в Киеве). Одновременно 

призвал Православные Церкви не признавать легитимность ПЦУ [8], 

которая сегодня признана: Вселенским, Александрийским патриархатами, 

Греческой (Элладской) церковью. 25 ноября 2020 года Синод Кипрской 

церкви согласился с украинской автокефалией. 
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Итак, сегодня в Украине действуют три больших православных 

деноминации. На основе социологического исследования проведенного 

Центром Разумкова в 2019 году до них отнесли себя: 

-до ПЦУ 13 процентов граждан Украины,или 20 процентов среди 

православных; 

-до УПЦ-КП -8 процентов соответственно; 

-до УПЦ (некоторые отмечают МП) -11процентов и 16 процентов 

соответственно[9]. 

Религия и религиозный фактор остаются реальностью современного 

мира и жизни Украины. Обратимся к некоторым проблемам и вызовам, с 

которым сталкивается на сегодняшнем историческом этапе Православие 

Украины. 

Представление ПЦУ автокефалиии незаконное вмешательство 

Константинопольского Патриарха в религиозную ситуацию в Украине 

привело к расколу и мирового Православия. Об этом пишут многие 

церковные и светские авторы[10]. 

Напряженность остается и во взаимоотношениях УПЦ с 

государственными структурами и любое вмешательство государственных 

деятелей во внутреннюю жизнь Церкви противоречит нашему Основному 

закону. Верующие УПЦ обеспокоены сообщением о приглашении 

Президентом В. А. Зеленским посетить Украину Вселенским Патриархом 

Варфоломеем. Митрополит Антоний (управляющий делами УПЦ) в 

программе «Церковь и общество» на телеканале «Глас» заявил, что визит не 

будет служить миру в Украине, а может быть новым толчком к более 

глобальным противостояниям»[11]. 

В Украине до сих пор не прекращаются нарушения прав верующих 

УПЦ (проблемы захвата храмов УПЦ и дискриминационного «закона о 

переименовании» остаются нерешенными до сих пор). За последние годы в 

международном правозащитном механизме ООН и ОБСЕ опубликовано 
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достаточно документально подтвержденных фактов нарушений по 

отношению к верующим УПЦ [12]. 

Украина за показателями принадлежности населения к определенным 

вероисповедованиям является одной из наиболее религиозных стран 

Европы. 

Около 40 процентов верующих украинского общества относят себя к 

православным деноминациям. В тоже время статистика показывает, что 

число воцерковленных людей незначительное (в пределах 5-7процентов). 

Социологические исследования показывают, что более половины 

православных верующих(57 %) изредка посещают церковь. Кроме того 20% 

не посещают церковь никогда или почти некогда, и только 8% верующих 

регулярно посещают церковь. Отпечаток накладывает на эти показатели 

противостояние, которое есть в сегодняшнем украинском Православии, 

недостаточная работа по духовному воспитанию населения (особенно 

молодежи) различных государственных структур и учебных заведений. С 

этим и другими проблемами отношений «Церковь–общество» на 

современном этапе можно ознакомиться в информационном материале 

Центра Разумкова. Опыт духовного воспитания всех членов украинского 

общества должен быть направлен и на преодоление противостояния 

церквей, достижения единства Православия в Украине-древнейших 

церковной структуры в мире. «Кто будет хулить Духа Святого, тому не 

будет прощения вовек» (Мк.:3.29). 

Религия как особое мистическое переживание за гранью 

повседневности остается личным опытом отдельного человека. Но, религия 

как формализованная институциональная структура, имеющая социальное, 

политическое и экономическое измерение, вносит свой вклад в 

общественное и мировое развитие, способствуя его стабилизации,а иногда и 

дестабилизации. Сегодня необходимо уврачевать возникший раскол среди 
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деноминаций украинского Православия, стойко сохранять каноническое 

Православие. Бог познается в истине и духе. 
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ТЕАТР ЯК КНИГА ЖИТТЯ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ 

Агєєнко Тетяна Анатоліївна 

старший викладач кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого 

мистецтва,  

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

Ізосімова Оксана Олексіївна 

студентка 311 групи 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

 

Театральне мистецтвомає великий вплив на розвиток особистості 

людини, оскільки охоплює ланки фізичного, психічного та соціального 

розвитку. Театр недармавважаютьефективним носіємхудожньо-естетичних 
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формвпливу нагармонійнийрозвиток особистості, активнимзасобом 

формуваннянайкращих якостей людини.  

Театр живитьсясоціальними функціями і традиціями суспільства. Цей 

синтетичнийвид мистецтва звичайноорієнтується на колективне емоційне 

сприйняття, завдяки якому театр здійснює свої соціальні завдання, 

спрямовані на інтелектуальний і емоційний розвиток глядача, його духовну 

адаптацію і соціалізацію до постійно мінливих умов навколишнього 

середовища.  

Вивченням театру мистецтвознавці займаються вже кілька століть. 

Кожне покоління дослідників формує нові напрямки пошуку. Аналізуючи 

наукові джерела, можнадослідженняумовно розділити на дві групи. До 

першої групи можуть бути віднесені праці зарубіжних і вітчизняних 

дослідників, що присвячені вивченню театральної культурияк соціального 

феномену. Це роботи Л. Когана, Н. Злобіна,Н. Корнієнкота ін. До другої 

групи належатьдослідження, присвячені проблемам функціонуваннятеатру 

в суспільстві: (праці М.Бахтіна, Г. Дадамяната інших).  

Однак, незважаючи на те, що соціологічні та культурологічні науки 

мають значні доробки в галузіформування естетичної культури 

особистості,сучасні підходи до реалізації завдань гармонійного естетичного 

розвиткумолодого поколіннязасобами театру потребують свого подальшого 

розв’язання. Пошуки відповіді на питання,чому театрХХІ століттяне 

втрачає своєї значущості та є відвідуваним,веде нас до осмислення ролі 

театрув сучасному суспільстві[3]. 

Мета статті полягає у розкритті та обґрунтуваннізначимості театру як 

засобу естетичноговиховання молоді в сучасному суспільстві.  

Завдання дослідження:розглянутифункції театру як соціального 

інституту;оцінити вплив театру на загальний розвитокі виховання 

особистості;розкрити та обґрунтувати методи залучення молоді до 

театрального мистецтва. 
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Серед важливих проблем, що стоять перед українською педагогікою, 

наособливу увагу заслуговує посилення зв’язків між культурою й освітою, 

зокрема з театром. Від традиційних орієнтирів освіти: «засвоєння заданої 

кількості інформації» зараз відбувається перехідна «розвиток культури 

мислення, почуттів, поведінки особистості» [4]. Відповідно до чого зростає 

роль культурологічної підготовки майбутніх фахівців. Виникає потреба 

«більш активного використання театрального мистецтва у 

cоціально-виховній практиці, визначення основних підходів до театру як 

чинника соціального та культурного регулювання, оптимізації соціальних 

взаємин, удосконалення соціуму» [4]. 

Театр доволі часто розглядається як особливий вид взаємодії між 

публікою і театральним простором, залежної від соціокультурної ситуації 

функціонування театру і потреби в ньому. Сьогоднітеатр не просто створює 

свій простір, він проникає в структуру самого соціуму, перетворюючи його. 

Основні соціальні функції театру, протягом усієї його історії, існують у 

взаємодоповнюючій єдності.Театр органічно синтезує у 

собіестетичну,розважальну,комунікативну, 

соціалізуючу,компенсаторну,ігрову,нормативну функції. 

Розглядаючифункції театруяк соціального інституту, варто 

звернутися до історії його розвитку. Відомо, що витоки театрального 

мистецтва лежатьу первісних язичницьких ритуалах і обрядах, пов'язаних із 

суттєвимимоментами життя тогочасного суспільства. Персоніфікація явищ 

природи обумовлювала необхідність своєрідного діалогу з богами: в 

обрядах і ритуалах розігрувалися ключові моменти,відтворювались життєво 

важливі події.В обрядових дійствахглядачібули безпосередньо включені в 

нього, саме так задавалася сакральність дійства. Тоді ж виникло перше 

усвідомлення необхідної професіоналізації майбутнього театру: вважалося, 

що чим вправнішим буде діалог з богами, тим імовірнішебуде досягнення їх 

прихильності. 
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Так уперше формується і усвідомлюється одна з найважливіших 

соціальних функцій майбутнього театру – ідеологічна. Для того, 

щобпідтримувати владу, потрібнобуло формувати необхідну громадську 

думку, настрій, ідеологічну доктрину. Саме звідси пішло поширене і цілком 

об'єктивне твердження, що театр – це громадська трибуна, з якої 

пропагується і нав'язується система політичних, правових, релігійних та 

інших поглядів суспільства. 

Друга, не менш важлива суспільна функція театрального мистецтва –

комерційно-розважальна. Ця функція є похідною від ідеологічної, як спосіб 

відволікання від найбільш гострих проблем. Як будь-яка індустрія розваг, 

комерційно-розважальний театр здатний приносити серйозний прибуток, 

що в свою чергу, є привабливим для ідеологічних і комерційних структур. 

Розважальна функція включає в себе орієнтацію на незвичайність, 

яскраву видовищність, а тому вона тісно переплітається з комунікативною 

(колективність переживання, почуття, дії).  

Театр, як мистецтво колективне за своєю природою, в найбільш 

конкретнійформі імітує міжособистісні контакти, приваблює людей до 

співпереживання, співпраці, дає можливість встановити більш тісні і 

різноманітні відносини в глядацькому соціумі. Саме тому комунікативна 

функція театру відповідає за підтримку цілісності суспільства. Ця функція 

дозволяє суспільству ставитися до театру як до особливої соціальної 

цінності, необхідної суспільству в цілому. 

Наступною найважливішою функцією театру є пізнавальна. В даному 

випадку, театр виступає в якості джерела інформації про світ, про життя, що 

дає привід для роздумів. Завдяки пізнавальній функції, здійснюється 

передача соціального досвіду від одного покоління до іншого, від одних 

країн і народів – до інших.  

У такій своєрідній «театральній школі» молодь може приміряти на 

себе безліч ролей, одержувати інформацію про ті, чи інші життєві 
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проблеми, вчитисьмислити, міркувати, думати. Відкриття молоддютеатру 

як виду художньої творчості починається «зі знайомства з різноманітними 

елементами театральності, а закінчується утворенням живого інтересу до 

цінностей театральної культури, до її традицій, які розкриваються в тій чи 

іншій мірі в поточному стані театрального процесу» [5]. 

Естетична функція театру обумовлює відношення театру до 

синтетичних форм художньої творчості. Естетичний образ створюється тут 

шляхом з'єднання виразних засобів різних видів мистецтва. Специфіку 

театру обумовлюють гра акторів, сценічна дія, режисура. Театр 

такожнеможливий без п'єси, як літературної,драматургічної основи. 

Оформлення вистави вимагає звернення до образотворчого мистецтва. 

Емоційний вплив вистави ще більш посилюється завдяки музиці. Часто 

елементом драматичного спектаклю стає хореографія. Все це, разом узяте, і 

створює театр. Колективна робота творців вистави доповнюється 

колективною співтворчістю публіки [3]. 

Варсеналітеатральногомистецтва,зйогочисельнимиметодамита 

техніками, містяться художньо-естетичні форми впливу на молоду людину. 

Театральнастудійнадіяльністьстаєнезаміннимпровідникомдля встановлення 

зв’язків між художнього-естетичним та реальним, виконуючи орієнтаційно-

виховнуфункцію(формуваннямустудентськоїмолоді духовно-

моральнихорієнтирів,системивисокихлюдськихцінностей, набуття таких 

особистісних якостей, як емпатія, толерантність, гуманність, 

повагатощо),креативно-розвиваючу(формуваннястійкоїпотреби 

самовдосконалюватися, бути готовим до інновацій, творчого процесу задля 

створеннянового,перетвореннятого,щоіснуєзгідноз ідеаламикраси), 

інформативно-освітню (набуття нових знань в галузі художньої літератури, 

музики,візуальногомистецтва;відкриттяновихінформаційнихканалів; 

оволодіння специфічними акторськими техніками та методами)[2]. 
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Сучасний розвиток масової культури, зокрема телебачення та 

інтернету,спонукають театри до «боротьби» за свого глядача. Ось чому 

комунікаційна діяльність театральних закладів у взаємодії зі своїм 

споживачем покликана вирішувати завдання у таких напрямках, як от: 

- збереження аудиторії; 

-її розширення та виховання; 

 - забезпечення відповідного комфорту. 

Успішна комунікаційна кампанія повинна будуватися на дуже міцній 

основі, якою є вже існуюча аудиторія театру. До цієї аудиторії належать 

такі прихильники театру, які не пропускаютьжодної прем’єри, а також ті, 

хто вперше прийшов до театру. Тому педагогам, як наставникам молоді, 

необхідноопікуватисятим, щобмолодь не одноразово купувала квитки до 

театру, але й поступово збільшувалачастоту відвідувань театру. Потрібно 

шукати різні варіативні форми встановленняпостійних творчих 

контактівтеатру з молодіжною аудиторією.Ефективною формоюзбереження 

та розширення кола відвідувачів театру може стати 

розповсюдженнячленських карток, продаж абонементів на сезон. Залучити 

молодь до відвідування театрутакожможе допомогти спонсорська 

програмагрупової продажі квитків.  

Край важливим напрямкомкомунікаційної діяльності театру 

євихованняглядацької аудиторії. Органічнимскладникомцього напрямку 

діяльності стає організація театральних вистав у закладах освіти, 

проведеннякультурологічнихзаходів із залученням здобувачів освіти. 

Такіперші«зустрічі з мистецтвом» можуть надалістати запорукою постійної 

потреби особистості утворчих онтактах з театром.  

Безперечно, що у комунікаційній діяльності театру з публікою 

неабияке значення має забезпечення відчуття комфорту аудиторії. Тож 

адміністрації театру варто гарно продумувати такі важливі складові 

комфорту, як зручне паркування, гарне освітлення вулиці, інформаційні 
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бюлетені та афіші, високий рівень обслуговування відвідувачів у касі, 

температуру в залі, поведінку білетерів тощо. Важливо, щоб усім 

відвідувачамтеатру подобалося бути «гостями», щоб вони оперували 

достатньою інформацією про виставу, розуміли, що відбувається на сцені, 

знали, де,що знайти у театрі, а службовці були з ними ввічливі та люб’язні 

[1]. Саме у такий спосіб виникають можливості організувати різнобічне 

комунікаційне контактування, як з реальною, так і з потенційною 

аудиторією. 

Висновки й напрямки подальшого дослідження проблеми. 

Театральнемистецтвозавжди виступало «ефективним засобом регуляції 

соціальнихпроцесів,колективнихдій, індивідуальноїповедінки» [4]. 

І сьогодні театр не може розглядатися поза межами соціокультурного 

простору. Сучаснасоціокультурна ситуація,зокрема економічні та політичні 

проблеми,зумовилизсунення театру з авангардних позицій 

«школи»виховання на задній план. Цінності театральної культури 

поступово втрачають свій «авторитет»,девальвуютьсяусвідомості людей. 

Тому зараз театру приходитьсяконкурувати з безліччю яскравих шоу, 

індивідуальнихі масових форм проведення дозвілля. Подолати негативні 

впливи різних проявівмасової культуриможна методами активної 

педагогічної пропаганди відвідування театру,розширення та 

оновленнятеатрального репертуару, адресованого молодому поколінню. 

Культурний простірмає допомогти сьогоднішнім здобувачам освіти – 

завтрашнімфахівцям,якнайкраще усвідомитисправжні життєві цінності.  

Театральне мистецтво має специфічні особливості, що роблять його 

твори унікальними і не мають аналогів в інших видах мистецтва. Велич 

театру – у його здатності «бути грандіозним вмістилищем морального й 

соціального досвіду людства,у його здатності дати безсмертя людському 

духу» [4]. 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

96 
 

Тому сучасний театр, через сприйняття публіки, її емоційну, 

естетичну, раціональну оцінку, засобами творчого діалогу з глядачем, 

формуючи суспільний настрій, має закріплювати ціннісні установки молоді, 

направляти  й розвивати її самосвідомість. Це сприятиме розширенню 

«гами» почуттів особистості, діапазону сприйняття, дозволить змінити 

культурну поведінку молоді «на краще», стане запорукою нової естетики.  
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ПРАКТИКИ СПОЖИВАННЯ: ОСНОВНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

ДО АНАЛІЗУ 

Григор’єва Світлана Василівна 
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Національний технічний університет  
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Необхідність соціологічного аналізу проблеми споживання зумовлена 

насамперед зміною ролі споживання в процесі відтворення. Споживанню 

підкорюються виробництво, розподіл, обмін. Процес споживання виходить 

за межі економіки, набуває все більше символічно-репрезентативних 

елементів. Споживання займає провідну позицію в соціальних відносинах, 

що сприяє їх трансформації. Такі зміни феномену споживання привертають 

увагу не лише з боку західної науки, але й учених на пострадянському 

просторі. Вивчення споживання в межах практичної парадигми дає змогу 

зрозуміти не лише сам процес споживання, але і його суб’єктів, а також 

процес взаємодії між ними. Споживацька діяльність досліджується як набір 

практик, які реалізуються актором у межах об’єктивних і суб’єктивних 

структур, вони завжди чимось обумовлені, від чогось залежать, а їхні умови 

– суть їхніх же атрибутів, оскільки формують ситуацію, у якій ці практики 

конструюються, творяться агентом. Тож використання практичної 

парадигми, яка існує сьогодні як зручна територія міждисциплінарних 

досліджень, представляється значущою для вивчення споживання й дасть 

змогу більш широко розкрити цей феномен.  

Різноманіття підходів до розуміння практики як соціологічного 

конструкту реалізовано в роботах Л. Вітгенштейна, Дж. Остіна і Дж. Серля. 

Розуміння практики як фонового знання та конкретної діяльності присутнє 

в соціології повсякденності, етнометодології (Г. Гарфінкель, І. Гофман), у 
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«маніфесті теорії практики» П. Бурдьє [1], у роботах вітчизняних учених 

С. Барсукова, І. Дев’ятко, Ю. Левади, Ж. Тощенко й ін.  

У вивченні феномену споживання можна виокремити декілька 

напрямів соціально-гуманітарної думки: економічний, філософський, 

соціологічний.  

Споживання досліджувалося в класичній політекономії А. Смітом і 

Д. Ріккардо, у працях Ж. Б. Сея, З. Сісмонді, Т. Мальтуса, у 

маржиналістській теорії споживацького вибору (І. Бентам, У. Джевонс), у 

«теорії поведінки споживачів» (Д. Енджел, Р. Блекуелл, П. Мініард). У 

межах філософської традиції розглянуто проблеми споживання в 

суспільстві постмодерну в роботах У. Бека, Ж. Бодрійяра, Р. Бокока, А. 

Варда, Е. Гіденса, Д. Слейтера, Е. Шоува та ін. 

У межах соціологічного напряму дослідження споживання здійснено 

в контексті соціальної нерівності, соціальної стратифікації (М. Вебер, 

Т. Веблен), моди (Г. Зімель), масової культури (Г. Маркузе), суспільства 

достатку (Д. Гелбрейт). 

У сучасній західній соціології споживання вивчається в межах 

економічної традиції (Л. Берг, Л. Горб, Ю. Гронов, М. Екстром, Т. 

Тойвонен). Інший напрям дає соціокультурне розуміння споживання, 

використовуючи історичний, етнографічний, семіотичний аналіз для 

вивчення символічних аспектів споживання (М. Дуглас, Б. Ішервуд). 

Виокремлюють також дослідження стосовно споживання в сучасних 

соціальних умовах, феномену культури споживання (3. Бауман, Р. Бокок, Д. 

Слейтер, М. Фезерстоун). 

У радянській соціології традиція з розгляду споживацької поведінки 

представлена С. Айвазяном, А. Овсянніковим, Н. Петтай, Н. Римашевською 

та ін. У центрі уваги – споживання великих соціальних груп (Л. Лейфман), 

споживання як складова частина способу життя (В. Товстих), 

співвідношення індивідуального й колективного споживання (Л. Гордон, Е. 
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Клопів), зв’язків стилю життя та споживання (Л. Жиліна, Н. Фролова). 

Споживання розглянуто в аспекті соціальної стратифікації (А. Бутов, В. 

Радаєв, Я. Рощина), досліджено такі аспекти споживання, як мода, зразки 

споживання, культура споживання в межах соціології культури (Л. Іонін) [2, 

с. 13–14]. 

Наприкінці ХХ ст. проблематика споживання набула активного 

розвитку. Поведінка споживачів довгий час залишалась периферійним 

об’єктом в соціології, яка більшою мірою цікавилась процесами праці і 

трудових відносин. Основна частина соціологічних досліджень 

фокусувалась, перш за все, на символічній стороні споживання. Теоретична 

соціологія розглядала споживання як сферу самореалізації особистості і 

формування нових інститутів, значною мірою домінуючої над сферою 

виробництва. Це означає, що споживання характеризується не тільки і не 

стільки відношенням людини до предметів задоволення її потреб, скільки 

відношеннями між людьми з приводу і у зв’язку з предметами споживання 

[2, 392].  

У загально соціологічному розумінні споживання – це використання 

суспільного продукту у процесі задоволення економічних потреб, заключна 

фаза процесу економічного відтворення [3, 132]. А споживач розглядається 

як фізична або юридична особа, що споживає виготовлені іншими 

суб’єктами товари, a також товари і послуги власного виробництва [4, 452]. 

На думку А. І. Москвіна споживання – це багатоманітність досить 

складних, постійно повторюваних процесів використання різних предметів 

споживання для задоволення різноманітних потреб [5, 7]. Також Б. А. 

Воронович пояснює споживання як діяльність споживача, в процесі якої 

відбувається цілеспрямоване використання предметів для задоволення 

людських потреб [5]. Дослідниця О. А. Донченко розглядає споживання як 

форму соціальної діяльності, яка інтегрує у собі відображально-

спонукальні, виконавчі і поведінкові моменти активності особистості. Це 
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споживацька діяльність (діяльність споживання), в структуру якої входять: 

потреби як її висхідний спонукальний компонент; предмети споживання; 

поведінка як спосіб здійснення споживацької діяльності [4, 25].  

У постсучаному суспільстві споживання речей та послуг утворює 

символи соціальних відмінностей, знаки престижу. Споживання поступово 

стає елементом, частиною загального символічного обміну, що включає 

всіх членів суспільства. У зв’язку з цим М. Фезерстоун вводить поняття 

«естетизація повсякденності», а Ж. Бодрійяр говорить про 

«гіперреальність», яка поступово витісняє справжню реальність і, по суті, 

виступає сферою значень, смислів, символів, «симуляцій». «Бути 

споживачем – значить бути включеним в специфічний набір культурних 

символів і цінностей... У споживанні сьогодні немає нічого “природного”; 

це щось таке, що набувається, чому “научають”; це бажання, що виникає в 

людей у процесі соціалізації». П. Бурд’є у своїх дослідженнях 

«інтелектуального капіталу» показав, що споживання сьогодні – це не лише 

витрачання грошей і часу, це така витрата, яка проходить через певні 

«культурні решітки», зокрема решітку «гарного смаку» (форма 

інтелектуального капіталу). І в цьому значенні освіта (інша форма 

інтелектуального капіталу) та «смак» теж є компонентами сучасного 

споживання. Споживання стає таким, що виробляє соціальні відмінності, 

тобто символічним механізмом соціалізації та соціальної диференціації. 

Споживацькі практики набувають статусу основного виду діяльності 

сучасної людини. 

Споживання має дві сутності. Перша – це фізичне використання 

продуктів, товарів, які при цьому втрачають частину споживної вартості і 

ринкової вартості (ціни). Ця частина процесу, описана К.Марксом. 

Але є і друга сутність. Споживання – це процес виробництва та 

інтерпретації знаків і символів. Сучасний французький соціальний теоретик 

Жан Бодрійяр робить акцент саме на цій сутності. Друга сутність 
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споживання можлива в силу того, що речі володіють не тільки споживчою, 

ринковою або міновою, але і символічною вартістю. Інакше кажучи, вони 

здатні передавати інформацію, бути її носіями, позначати соціальні якості. 

Споживати символічну вартість товару означає «писати» або «читати 

текст», носієм якого він є. 

Споживаючи відповідно до прийнятих в тих чи інших групах норм, 

індивід виробляє символи своєї приналежності до даного суспільства. 

Найбільш цінними під час вивчення споживання виявляється дві 

особливості практичної парадигми, а саме «фоновий» характер та 

«розкриваюча» здатність практик. Споживацькі практики здійснюються з 

урахуванням тих спільних навичок, звичок, умінь, які є 

загальноприйнятими для певної культури. Практики споживання водночас 

здатні відтворювати ідентичності через розкриття основних способів 

соціального життя для різних соціальних груп та спільнот. У такому сенсі 

вони виступають як різні системи навичок доцільної діяльності 

(практичного мистецтва), котрі розкривають у людині можливості 

відбутися в тій чи іншій соціальній якості, прийняти ту чи іншу роль. 

Споживання з позицій «фонового» характеру та «розкриваючих» 

можливостей є системою практик спільної діяльності, звичаїв, що 

утворюють культурний фон. Це дає підставу говорити про різні моделі 

споживання, оскільки воно є статусноформувальною практикою, то може 

мати такі стратегії: 

 Демонстративно-показна споживацька практика. Т. Веблен, 

розробляючи модель демонстративного споживання, вважає, що споживча 

поведінка вищих верств суспільства має на меті «побудову» соціальних 

бар’єрів, продукування речових символів належності до певного класу [6]. 

Г. Зіммель основною соціальною функцією споживання вважає функцію 

«закриття» класів. Представники еліти споживають товари й послуги, що 
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недоступні іншим класам, відтворюючи недосяжний для них спосіб і стиль 

життя [7, с. 268]. 

 Референтна споживацька практика – це споживання з метою 

соціального зближення з еталонними групами, демонстрація соціальної 

прихильності до них [8, с. 125] 

 Споживацька практика як відтворення стилю. Близкість 

індивідів із соціальними групами та відтворення стилів життя сприяє 

повторенню характерних для них споживацьких практик. П. Бурдьє 

зазначає, що тривале перебування в певній соціальній позиції формує 

систему позицій і диспозицій, породжує «смаки», що відтворюються в 

практиках споживання. 

 Символічна споживацька практика. Ж. Бодрійяр розглядає 

споживання як практику створення певної системи знаків, призначених для 

їх інтерпретації іншими людьми як певних символів. Споживання стає 

соціальною дією, формою соціальної комунікації й обміну [8, с.126]. 

 Споживацька практика, що спрямована на конструювання 

ідентичності. На думку З. Баумана, Е. Гіденса, споживання в постмодерну 

епоху стає центральним елементом у процесі конструювання ідентичності, 

адже традиційні джерела ідентичності починають утрачати своє значення 

Раціональна споживацька практика – демонстрація певної стабільності у 

своїй споживчій поведінці, яка зумовлена раціональністю прийнятих рішень 

(де й що купувати). Споживання визначається утилітарним мотивом – 

егоїстичним прагненням до власного блага, максимізацією корисності. 

 Ірраціональна практика. Під впливом масової комерціалізованої 

культури, реклами споживачі будують свої стратегії споживання відповідно 

до захоплень, емоцій, бажань тощо, що не мають раціонального підґрунтя 

[8, с.127]. 

Ще одну класифікацію моделей споживацької поведінки розроблено 

В. Тарасенко. Науковець виділяє такі форми споживацької поведінки: 
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привласнююча (оволодіння предметом споживання), обслуговуюча 

(підготовка споживача до споживання, організація процесу споживання), 

супутня (підпорядкування споживання певним нормам і стандартам) та 

захисна (захист споживачами своїх прав, інтересів, життя). 

Інша типологія дає змогу відслідкувати зв’язок між особою 

споживача та його звичками у сфері споживання. Виділяють такі типи: 

споживач, що обирає (ключова цінність – можливість вибору послуг, 

товарів), споживач-комунікатор (головна мета – невербальне спілкування), 

споживач – дослідник оточення (покупка виступає актом дослідження 

навколишнього середовища, забезпечення комфорту й упевненості), 

споживач – дослідник себе (головна мета споживання – пошук власної 

ідентичності), споживач – бунтівник (товари та послуги виражають 

негативне ставлення до цінностей суспільства споживання) [1]. 

Кожна людина, здійснюючи той чи інший вибір у процесі 

споживання, керується декількома мотивами, переслідує декілька цілей. І 

тому майже кожен тип поведінки властивий при певних обставинах усім 

людям. 

Таким чином, бачимо, що споживацькі практики виступають 

одночасно і конкретною діяльністю, і фоновим знанням та вміннями. 

Специфічність соціальної практики полягає в її колективності, існуванні 

зразків та обмеженні індивідуального досвіду. Значущим під час 

дослідження споживання є «фоновий» характер і «розкриваюча» здатність 

практик. Споживацькі практики відтворюються людьми з урахуванням 

спільних навичок, звичок, умінь, які є загальноприйнятими для певної 

культури. Практики споживання водночас конституюють та репродукують 

ідентичності, розкривають основні зразки соціального існування, 

легітимізують існуючий соціальний порядок, можливий у цій культурі й у 

цей момент історії. Концептуалізація та вимір споживацьких стратегій 

вимагає більш детальної уваги та подальших досліджень. 
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Сучасна динамічність політичних, економічних, глобальних, 

соціальних, культурних процесів спричинила фундаментальні світові 

геополітичні зміни, що сприяло формуванню нових тенденцій і перспектив 

суспільного розвитку. Ці масштабні геополітичні трансформації стали 

найбільш визначальними в історії незалежності України. Маючи унікальне 

географічне розташування, природні умови, розвинуту інфраструктуру, 

Україна на жаль, не повною мірою використовувала свій геополітичний і 

геостратегічний потенціал. 

Актуальність статті обумовлена необхідністю визначити геополітичні 

пріоритети держави крізь призму діяльності політичних суб’єктів. 

Метою статті виступає розгляд геополітичного аспекту як важливого 

чиннику у подоланні української державної кризи. 

Характеризуючи стан розробки проблеми, вважаємо за доцільне 

зазначити, що методологічна база дефініційного розуміння парадигми 

геополітичного визначення була закладена в працях Р. Арона, 

З. Бжезинського, Г. Кіссінджера, О. Тоффлера, С. Хантінгтона, К. Гаджиєва, 

О. Панаріна, та ін. У вітчизняних наукових доробках геополітичні 

принципи розвитку нашої держави аналізують А. Гальчинський, О. 
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Василенко, Є. Камінський, В. Манжола, Є. Магда, Д. Базів, Г. Яворська та 

ін. 

Матеріали і результати дослідження. Століттями українська держава 

об’єднувала території, які мали різну історію, культуру, релігію, а тому 

постійно знаходилася в пошуках елементів ідентичності спільної для всіх.  

Київські князі намагалися розбудувати державу, яка б об’єднувала 

інтереси греко-візантійського та західного світу. Геополітичні прагнення 

Галицько-Волинської держави були переважно західні, але чимало зусиль 

змушені булидокладатина оборону від східних завойовників. Геополітика 

козацько-гетьманської держави була пов’язана з принципом 

багатовекторності. Слід зауважити, що всі геополітичні переваги з часом 

перетворювалися на вади, оскільки за відсутностінадійних природних 

кордонів Україна протягом століть була об’єктом експансій, що позбавило 

її можливості самостійного державного існування. Торгівельні шляхи, що 

проходили через територію України, зумовлювали перевагу грецьких, 

візантійських, норманських західноєвропейських, російських культурних 

впливів. Все це не могло не накласти відбиток на менталітет населення 

різних регіонів України. 

У 1654 р. після повстання проти католицької Польщі землі 

Середнього Подніпров’я та Києва були приєднанні до Московської 

держави. Після 1793 р. землі центрально-західної України і Волині відійшли 

під протекцію Російської імперії. В ХІХ ст. Слобідська Україна і Новоросія 

була заселена німцями, росіянами та українцями. В 1939 р. Галичина, 

Буковина, які перебували здебільшого під польською та австрійською 

владою, а в 1954 р. Крим, який до того був у складі РСФР, було передано до 

складу УРСР. Відсутність чіткого геополітичного вектора, концепції щодо 

зміцнення суверенітету та цілісності України, уможливили втрату частини 

території України у 2014 р. 
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З позиції геополітики, Україна знаходиться на межі зіткнення двох 

цивілізацій: східної (євразійської) та західної (європейської). В 

умовахборотьби двох суперпотуг за домінацію Україна опинилася в 

«буферній зоні». Такі держави, за визначенням відомого класика 

геополітики Р. Коллінгса, рано чи пізно втрачають свій суверенітет і 

територіальну цілісність у результаті наміру як Сходу, так і Заходу 

захопити чи розділити геополітичний простір серединної держави [1,с.15]. 

На початку ХХ ст. Х. Маккіндер вказував на те, що тільки через 

геостратегічний контроль над Східною Європою, до складу якої повинні 

входити українські землі, можна стати володарем Світового острову, тобто 

однобічно приймати рішення щодо політико-економічного розвитку світу. 

З. Бжезінський вважав, що Україна є геополітичним центром між 

Центральною та Східною Європою, а тому найважливішим аспектом 

незалежності України є її взаємодія з Росію [2,с.55]. 

Українські науковці Ф. Рудич, О. Дергачов також розглядають 

України як державу бірегіональну [3,с.32]. Це надає їй можливість 

перетворення на своєрідний геополітичний центр, міжнародний вузол 

комунікаційних зв’язків, який об’єднує і пов’язує народи Сходу і Заходу, 

Азії і Європи. Але в Українінемає суттєвих геополітичних важелів впливу 

на глобальні міжнародні процеси. Ця обставина має своїм наслідком 

постійно зростаючий тиск на Україну як з боку Росії, так і з боку США та 

ЄС з наміром перетворити її у своєрідну картку у своїй геополітичній грі. 

Дослідник В. Манжола ще в 2007 р. прогнозував, що подібна ситуація може 

призвести до наростання конфлікту між «полюсами» і загальної 

дестабілізації європейського регіону [4,с.14]. Доводиться, на жаль, 

констатувати здійснення цього прогнозу в найгіршому ракурсі – російсько-

українську гібридну війну з 2014 р. 

Відомо, що на формування геополітичних інтересів впливає 

економічна діяльність країни у певному регіоні світу або континенту; 
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економічне співробітництво з конкретною країною та його здійсненням 

через її територію (шляхи сполучень, магістральні трубопроводи); 

військові, етнічні, екологічні чинники тощо. Повинна бути повна перевага 

перед іншими країнами в економічній, технологічній, соціальній, 

культурній сферах. Сьогодні більшість провідних геополітиків вказують на 

той факт, що геополітичні інтереси держави є прагматичні, якщо не сказати 

егоїстичні. В разі потреби можна вдаватися до таких засобів як політичний і 

економічний контроль, пресинг, шантаж, тиск, махінації. Безпека держави 

виступає домінуючим геополітичним інтересом, одним з елементів 

національного інтересу держави, що забезпечує йому поряд з іншими 

елементами оптимальне існування. Всі інші ресурси держави (природні, 

демографічні тощо) розглядалися насамперед в плані нарощування 

військової сили, максимізації можливостей компенсації недоліків місця 

розташування держав або їх коаліцій. Оскільки в сучасних умовах основна 

боротьба за сфери впливу, що досягає розмаху боротьби за перерозподіл 

світу, ведеться в першу чергу економічними засобами, то економічна міць і 

комплекс умов, що її забезпечують, стають одними з найважливіших, але 

аж ніяк не одиничними показниками геополітичного впливу держави.  

Розвинуті країни Заходу складають шосту частку людства, 

використовують близька сімдесяти відсотків світових ресурсів, що не 

залишає ніяких шансів достигнути такого самого рівня благополуччя іншим 

п’яти мільярдам населення Землі. Тим паче, що по мірі зростання дефіциту 

ресурсів розвинуті країни роблять все, щоб зберегти їх для себе та 

пропонують всім іншим, в тому числі і тим країнам, яким ці 

ресурсиналежать, обмежувати їх використання. По мірі зростання дефіциту 

ресурсів боротьба за контроль над ними буде тільки зростати. Виходячи з 

геополітичних реалій воєнні дії за володіння ресурсами вже є реальністю. 

Сучасна світова економіка має жорстку, ієрархічну, пірамідальну 

структуру, де кожна держава займає своє місце і виконує свої ролі. Тільки 
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декілька десятків країн з ринковою економікою знаходяться на верховітті 

цієї піраміди, а більшість країн, які також мають ринкові структури, 

виступають її підвалинами. На жаль, Україна в цій системівиступає в якості 

донора для розвинутих країн. Для перетворення України в високорозвинену 

державу необхідно вже зараз приймати рішення, які будуть хоча б частково 

перекривати ті канали, по яким створена в країні додаткова вартість 

перетікає до власників соціальних економік, і навпаки – розширювати ті, по 

яким вона доходить до нас. Звичайно, такий метод суперечить інтересам 

олігархічного капіталу. Тому, що він вказує на вилучення і перерозподіл на 

користь суспільству значної частки його прав, влади та прибутку. А тому 

для їх захисту капітал буде використовувати усі посильні адміністративні та 

силові ресурсі. Звичайно такий цивілізаційний прорив в рамках 

наздоганяючоїмодернізації потребує декілька десятиліть великих зусиль 

всього суспільства, а найголовніше – його консолідацію навколо 

стратегічної мети розвитку. 

Сьогодні перед Україною та державами ЄС гостро постало питання 

газового забезпечення. Щоб зменшити залежність від російського газу в 

контексті стратегії ЄС-СПГ, яка в свою чергу є частиною пакета 

енергетичної безпеки Європейської Комісії, Естонію, Латвію, Литву та 

Фінляндію планують приєднати до європейської газотранспортної мережі. 

Угорщина, Болгарія і Румунія повинні бути з’єднані з газорозподільною 

мережею Греції. Газопровід, який має йти через Крим, спрямований на 

поліпшення транскордонного постачання газу між Іспанією, Португалією, 

Італією, Австрією, Францією. Польща до 2022-го року планує побудувати 

газопровід з Норвегії, щоб зменшити залежність країни від російського 

газу. 

Отже, відмітимо, що західні геополітики схильні розглядати 

відносини з Україною, насамперед, крізь призму своїх відносин із Росією, а 

в геостратегічному вимірі – як головний аванпост перед Євразією. Таке 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

110 
 

ставлення пов’язано з питанням транзиту енергоресурсів та силового 

ресурсу. Україна, в разі необхідності, може надати коридор армії НАТО 

дляпроведення операцій у Середній Азії та на Близькому Сході.  

Незважаючи на те, що Україна виявилася залежною на глобальному 

рівні від світових політичних, економічних, військових організацій, на 

регіональному рівні наша держава, виходячи зі своїх об’єктивних 

можливостей і геополітичного становища, має реальні передумови для 

затвердження вагомої геополітичної детермінанти. Таким детермінантом 

можуть виступати геополітичні принципи українських політичних 

суб’єктів. 

Геополітична реальність України виходить з того, що за роки 

незалежності зовнішньополітичний курс постійно зазнавав трансформацій. 

Геополітичні орієнтаціїпровідних політичних акторів нерідко змінювались 

на протилежні: від концепції «багатовекторності» в 90-х роках ХХ ст., коли 

в міжнародному масштабі Україну сприймали як країну-експортера дешевої 

робочої сили, корисних копалин та сільськогосподарських напівфабрикатів 

до законодавчого закріплення євроатлантичної інтеграції у ХХІ ст. (стаття 

11) [5]. 

Геополітична невизначеність компрометує не тільки вищих посадових 

осіб, а і державу в цілому. Ейфорія, пов’язана з виборами Президента 

України в 2019 р., швидко змінилась на «синдром політичної перевтоми», 

коли відбувались різкі переходи від затяжної депресії до короткочасної 

агресивності і навпаки. Політична еліта виявилася нездатною вирішувати 

загальнодержавні проблеми, не спрацював механізм стримувань і противаг 

діяльності владних структур; не вдалося запровадити верховенство закону в 

усі сфери громадського життя. Лобіювання регіональних, кланових, 

групових та інших інтересів не сприяють формуванню 

загальнонаціональної згоди, а навпаки, порушують інтегративні тенденції. 

Політична еліта України відноситься до «роз’єднаного» типу еліт, що панує 
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при нестабільних режимах влади, яким властиво коливання між 

авторитарними та демократичними формами правління. Отже, для успіху 

геополітичних трансформацій необхідно досягнення консолідації еліти 

задля ефективної реалізації національних інтересів; становлення у 

перспективі консенсусної еліти, яка забезпечує гармонізацію різних 

інтересів у політичному полі.  

Однією зі складових української кризи виступає невизначеність 

геополітичного вектору розвитку країни політичними партіями. На це 

вказує частково або повна зміна зовнішньополітичного напрямку в 

програмах політичних сил від виборів до виборів. 

Однак не можна стверджувати, що політична сила повинна постійно 

знаходиться на позиціях постійної геополітичної ідеї. Більш того, сучасні 

тенденції глобалізації вимагають від політичних сил створення 

універсальної геополітичної ідеології, якій притаманний компромісний, 

толерантний та соціальний принципи існування.  

Парадокс української партійної системи в тому, що сучасні політичні 

партії не є організаціями, які виросли з надр громадянського суспільства, 

вони утворилися раніше, ніж склалися соціальні групи населення, інтереси 

яких ці партії мають намір представляти в органах влади. Тому партії не 

змогли знайти чітких соціальних адрес і виконувати функції посередника у 

стосунках між особою та державою. На жаль, вони тяжіють до 

адміністративно-господарських груп, які тиснуть на виконавчу владу, але не 

через парламент.Обмеженість, копирсання у внутрішньополітичному 

протистоянні, перебування у стані перманентних виборів не дає змоги 

українським політичним силам міркувати глобально. На жаль, політичні 

актори абстраговані від стратегічного планування, а тому зовнішня політика 

України не спрямована на розбудову та зміцнення власних геополітичних і 

геоекономічних факторів.  
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Аналізуючи геополітичні складові української кризи особливу увагу 

необхідно звернуту на її внутрішні і зовнішні фактори. 

Внутрішній фактор пов’язаний з відсутністю чіткого, послідовного 

алгоритму політичних, економічних, правових, соціальних дій з боку 

України щодо вступу до ЄС. Зовнішній фактор пов'язаний з нагальними 

проблемами сьогодення ЄС. Це фінансова криза, міграційні проблеми, 

енергетичні негаразди, наростання соціальних проблем, посилення проявів 

расизму та нетерпимості. З 2014 року з’явилася чітка тенденція перемоги 

праворадикальних політичних сил в європейських державах, які скептично 

ставляться до функціонування ЄС в такому вигляді, якому він є зараз. Це 

праворадикальна партія «Національний фронт» у Франції, «Німецька партія 

Республіканців», партія Шведських демократів, партія «Рух за кращу 

Угорщину» та інші. У 2016 р. Велика Британія під час референдуму 51,9% 

голосів висловилась за вихід з ЄС [6]. У першу чергу це свідчить про нову 

політичну та суспільну реальність в Європі, яка покликана відновити 

поняття «національної держави», реформувати євро, переглянути принципи 

глобалізації та системи колективної безпеки, які відповідали б сучасним 

реаліям. На жаль, ці проблеми Україна вже відчула на собі. Внаслідок 

відвертого силового втручання Росії у внутрішні справи України ООН не 

змогла ухвалити рішення, яке припинило б російську агресію та 

врегулювало кризу. Ця ситуація вказала на відсутність механізмів 

міжнародного впливу на агресора, якщо ним виступає ядерна держава, член 

Ради Безпеки ООН. Українська криза продемонструвала, що європейським 

та євроатлантичним інститутам колективної безпеки необхідно розробити 

принципи нового світового порядку, де Україна буде розглядатися як 

суб’єкт регіонального рівня.  

Сьогодні Україна виступає буфером між двома великими 

геополітичними структурами, що «урівноважує» ці протилежні сили – між 

західноєвропейською і євразійською цивілізаціями. Тому можливою 
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перспективою для України є не вибір між Сходом і Заходом, а орієнтація і 

на Схід, і на Захід відповідно до свого природного географічного 

розташування. Встановлюючи нові, рівноправні стосунки зі своїми 

сусідами, здійснюючи легітимацію своїх кордонів, Україна тим самим 

створить новий геополітичний простір із необхідними геополітичними 

вимірами, орієнтаціями, векторами та рівновагами, що само по собі вже 

впливає й на міжнародну геополітику. Україна має достатньо широкі 

перспективи інтеграції в глобальне середовище. І головним фактором 

виступає процес формулювання власної геополітичної стратегії та глибока 

модернізація українського суспільства в економічній, політичній і духовній 

сферах, яка має бути основою еволюційного розвитку. 
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За сучасної соціально-економічної ситуації в Україні успіху може 

досягти людина, озброєна знаннями i здатна адаптуватися до постійно 

змінних умов. Саме це є метою розвитку та становлення сучасної системи 

адаптаційних заходів підприємства щодо максимально комфортної та 

швидкої адаптації молодих фахівців до умов та особливостей 

функціонування конкретного підприємства та організації. 

Професійне становлення молодого фахівця – це тривалий та 

напружений процес у трудовій діяльності кожної людини, адже на цьому 

етапі вона повинна зрозуміти свою роль в організаційній структурі, засвоїти 

устав, цінності, традиції підприємства, сформувати очікувані навички 

поведінки, які відповідають потребам ринку праці, тобто прийняти 

корпоративну культуру організації та виявити наскільки особисті життєві 

плани співпадають з можливостями даної організації. Процес адаптації 

молодих фахівців – це процес входження нових співробітників у життя 

організації. Включення нових працівників до організації дає можливість 

істотно активізувати потенціал та мотивувати вже працюючих 

співробітників. З боку керівництва постає необхідність у розвитку відносин 

колективу, а саме: визначення рівня згуртованості, внутрішньої інтеграції та 

запровадження певних заходів, що сприятимуть позитивному ефекту у 

відносинах та активізуватимуть процес праці. 

Фундаментальні дослідження професійної адаптації молодих фахівців 

проводилися В. Бобрицькою, Є. Ільїним, О. Крушельницькою, Л. 

Панченком. У площині наукових досліджень стосовно соціально-вікового 
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розвитку суб’єкта висвітлили проблему П. Адріанов, Г. Анохін, Г. Костюк, 

М. Левітов, І. Савченко. Такі науковці як В. Алексєєва, Т. Алексєєва, О. 

Борисова, М. Боришевський, І. Гічан, М. Заброцький, В. Моляко, Ю. 

Трофімов, В. Федорчук, В. Ядов у своїх працях перехід від навчальної до 

трудової діяльності визначають як якісну складову професійної адаптації. У 

дослідженнях з психології професійного розвитку розкривають загальні 

закономірності професійної адаптації вчені: Г. Анохін, Г. Балл, В. Зінченко, 

Е. Зеєр, Є. Клімов, М. Левітов, Н. Пов’якель. Соціально-психологічні 

напрями професійної адаптації молодих фахівців до умов професійної 

діяльності розглянуті А. Георгієвським, З. Дробінською, С. Дружиловим, Л. 

Карамушкою, О. Масловим, О. Стадніком, Н. Строкаль та ін. [1, 2; 3, 4]. Р. 

Лучечко акцентує свою увагу на трьох компонентах готовності до трудової 

діяльності − мотиваційному, психологічному та професійному. Л. Сохань, І. 

Єрмакова, Г. Несен акцентують увагу на таких компонентах готовності, як: 

мотиваційному; орієнтаційному; операційному; вольовому; оціночному. На 

думку О. Шияна, професійна адаптація характеризується процесом 

інтеграції в професію, оволодіння майстерністю, застосування професійних 

знань, умінь і навичок до конкретних ситуацій. К. Платонов вдало 

розкриває сутність процесу професійної адаптації наступним визначенням: 

професійна адаптація до нових умов діяльності – це процес діяльності 

молодого фахівця в організації, що відбувається шляхом систематичного 

виконання ускладненої діяльності в цих нових умовах. С. Вершловський, 

вважає, що під час професійної адаптації проходить інтеграція професійних 

знань, умінь і навичок у професійну діяльність. М. Дмитрієва розглядає 

поняття професійної адаптації, як феномен в професійній діяльності за 

допомогою процесу становлення і збереження динамічної рівноваги в 

системі “людина − професійна діяльність”. Професійна адаптація, на думку 

М. Будякіна і А. Русалінова, −це процес пристосування новачка до 

характеру, режиму і умов праці тієї чи іншої спеціальності. Її прояв 
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визначається на певному етапі оволодіння необхідними професійними 

якостями, вміннями та навичками, необхідних для успішного володіння 

спеціальністю. Аналізуючи виклад матеріалу попередніх досліджень, 

надається можливість виділити дефініцію професійної адаптації в 

організаційній структурі та удосконалити підходи її проведення за 

допомогою залучення молодих фахівців до системи підвищення 

кваліфікації та навчально-культурних заходів в організації.  

Адаптація нових працівників на підприємствах є прямим і дуже 

важливим заходом продовження процесу наймання. Наприклад, в США під 

час пошуку нового працівника підприємство вже витрачає чималі кошти. 

Тому, воно зацікавлене в тому, щоб новий співробітник, по-перше, не 

звільнився через кілька тижнів або місяців, по-друге, як можна швидше 

почав приносити підприємству певний дохід.Часто тривалість адаптації 

відповідає тривалості випробувального терміну, який встановлюється 

відповідно до чинного законодавства та внутрішніми документами 

підприємства. Управління процесом адаптації здійснюється 

співробітниками відділу пошуку, підбору та адаптації персоналу, 

керівниками структурних підрозділів і наставниками. Їх головна мета − 

зробити процес адаптації максимально ефективним та безболісним, тим 

самим полегшивши їх входження в посаду.  

Процес адаптації персоналу на підприємстві включає в себе наступні 

аспекти:  

 психофізіологічний;  

 соціально-психологічний;  

 професійний;  

 організаційний; 

 соціальний [1, с. 256].  

Для ефективної реалізації процесу адаптації в більшості розвинутих 

компаній використовується програма адаптації – документ, розрахований на 
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період випробувального терміну і передбачає ряд заходів, спрямованих на 

оволодіння системою спеціалізованих професійних знань і умінь, 

необхідних для даної посади, а також ефективне їх застосування на 

практиці. Мета програм адаптації в період проходження випробувального 

терміну полягає в:  

 прискоренні процесу входження в посаду нового співробітника; 

 зменшенні психологічного дискомфорту співробітників в їх 

перші робочі дні; 

 досягненні необхідної ефективності роботи в найбільш короткі 

терміни; 

 зменшенні кількості можливих помилок, пов'язаних з 

включенням у роботу; 

 підготовці співробітників до ефективного виконання функцій і 

обов'язків у повному обсязі, підвищення їх рівня кваліфікації; 

 об'єктивній оцінці реального рівня кваліфікації та потенціалу 

співробітників безпосередньо в робочому процесі; 

 зниженні плинності кадрів і пов'язаних з нею фінансових втрат; 

 зниженні кількості звільнень співробітників, що проходять 

випробувальний термін; 

 звикання нового співробітника до колективу, його структурі; 

 освоєнні ним основних вимог корпоративної культури і правил 

поведінки; 

 запобіганні міжособистісних конфліктів в підрозділах; 

 формуванні кадрового резерву.  

Головною умовою початку успішної трудової діяльності молодих 

фахівців є попит на ринку праці стосовно відповідних спеціальностей та 

якості професійної підготовки. Сприяння ефективному працевлаштуванню 

молодих фахівців та створення платформи для комунікації між молодими 
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людьми, представниками бізнесу та органами державної влади є одним з 

найважливіших напрямів реалізації державної молодіжної політики. 

Професійна адаптація покликана сприяти активній інтерналізації систем 

нових ролей, видів поведінки і форм діяльності, що розглядається як 

керований процес, входженню особи у трудову діяльність, практичній 

перевірці правильності професійного вибору, успішному професійному 

становленню працівника [2], активне оволодіння професійною працею, що 

супроводжується впливом з боку особистості на умови, в яких ця праця 

здійснюється, і з свідомими зусиллями особистості з оволодіння істотних 

сторін процесу навчання, цілеспрямованості. Саме тому професійну 

адаптацію визначають як один із найважливіших етапів професійного 

процесу самореалізації людини. Дефініція професійної адаптації полягає у 

застосуванні комплексної системи заходів, яка покликана перевірити 

правильність вибору молодого фахівця у визначеній ним сфері діяльності, 

сприяти процесу пристосування його до особливостей професійної 

діяльності в організації, успішному професійно-трудовому самовизначенню 

та подальшому розвитку.  

Професійна адаптація передбачає: оволодіння новим працівником 

ціннісними орієнтаціями по даній спеціалізації; усвідомлення своїх цілей і 

мотивів у професії; зближення орієнтирів з професійною командою, 

включення в трудовий колектив, її рольову структуру, освоєння відносин і 

правил поведінки в групі; прийняття всіх компонентів професійної 

діяльності: завдань, результатів, засобів та умов. Слід відзначити, що 

професійна адаптація закріплена українським законодавством, а саме ст. 43 

Конституції України, в якій вказується про забезпечення державою усіх 

прав та свобод громадян, пов’язаних з набуттям професії та безпечної 

трудової діяльності [3].  

Програма адаптації повинна включати в себе цілі та перелік завдань у 

рамках обов'язків нового співробітника, терміни їх виконання і 
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передбачуваний результат, перелік нормативних документів, що 

регламентують роботу підрозділу, необхідних для засвоєння 

співробітником за період адаптації, а також іншу інформацію, що сприяє 

якнайшвидшому входженню в посаду нового співробітника.  

Адаптація як процес характеризується певною тривалістю і, звичайно, 

має початок і кінець. Вся процедура адаптації на підприємствах зазвичай 

ділиться на п'ять етапів, кожен з яких передбачає виконання певних 

завдань, які, в свою чергу, закріплені за тим чи іншим відповідальним 

учасником процедури:  

1-й етап. Підготовка до адаптації до моменту виходу на роботу нового 

співробітника.  

2-й етап. Перший робочий день нового співробітника.  

3-й етап. Перший робочий тиждень. 

4-й етап. Виконання Програми адаптації в перший, другий і третій 

місяці роботи місяць роботи нового співробітника. 

5-й етап. Закінчення періоду адаптації. Контроль та підведення 

підсумків проходження випробувального терміну.  

Програма адаптації нових співробітників складається з двох основних 

частин – загальної та індивідуальної частини. 

Загальна частина адаптації полягає у формуванні загального уявлення 

про підприємство, під час якої надається інформація про:  

1) цілі, місію та цінності підприємства, його історію та перспективи 

розвитку, основні напрями діяльності, організаційні особливості та 

структуру;  

2) стандарти і правила корпоративної культури, особливості 

комунікацій та взаємовідношень (в рамках відділу, з іншими відділами);  

3) форми та систему оплати праці, правила та порядок видачі зарплати 

на підприємстві, оплати понаднормової роботи; систему заохочень і правил 

застосування штрафних санкцій;  
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4) страхування, допомогу по тимчасовій непрацездатності та оплату 

листків непрацездатності і відпусток, можливості навчання на роботі; інші 

пільги і послуги підприємства для своїх співробітників;  

5) дотримання правил економічної та інформаційної безпеки на 

підприємстві, охорони праці, протипожежної безпеки, правил поведінки 

при аваріях та оповіщення про них;  

6) статус та можливості просування: випробувальний термін та умови 

наймання, призначення, переміщення і просування;  

7) умови праці, гігієнічні стандарти (у тому числі харчування, кімнати 

відпочинку, тощо).  

Загальна частина складається з наступних елементів: 

 перша співбесіда з начальником відділу пошуку, підбору та 

адаптації персоналу; 

 особисте знайомство з підприємством та його співробітниками; 

 ознайомлення з робочим місцем; 

 орієнтаційна співбесіда з керівником підрозділу.  

Зазвичай до загальної частини програми адаптації включають перелік 

документів, необхідних для першочергового самостійного ознайомлення 

усіма співробітниками, незалежно від напрямку діяльності (Положення, 

Регламенти, Інструкції тощо). Індивідуальна програма адаптації 

визначається керівником підрозділу, погоджується з керівником 

підприємства та начальником відділу відбору та адаптації персоналу. Ця 

програма включає більш детальне ознайомлення з діяльністю структурного 

підрозділу підприємства, детальне ознайомлення з посадою і специфікою 

праці, отримання конкретних навиків, які є специфічними для даної посади 

(наприклад, програмні продукти, ведення внутрішньої документації та ін.). 

Наставник або безпосередній керівник доповнюють цей список, включаючи 

спеціальні документи, що стосуються свого підрозділу. Ця частина 

адаптації фіксується в індивідуальному плані роботи на випробувальний 
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термін, з детальним описом поточної праці, вимогам до якості виконуваної 

роботи та очікуваних результатів. Зазначимо, що проведення процесів як 

первинної так і вторинної адаптації не відрізняється значними 

особливостями, тобто комплекс заходів загальної та індивідуальної програм 

можна використовувати як при початковій, так вторинній адаптації 

працівника. Для того щоб визначити ефективність адаптації, а також 

ступінь готовності персоналу до продуктивної діяльності в рамках 

організації необхідно періодично проводити професійно-психологічну 

оцінку роботи членів колективу. Оцінка повинна проводитися за трьома 

основними блоками: 

професійна підготовка; 

особистісні якості і здібності; 

відносини з іншими членами організації. 

Результатами професійної адаптації працівника є [4]:  

 чітке та повне виконання новопризначеним працівником 

покладених на нього функціональних обов’язків;  

 якість виконуваної роботи; 

 кількість виконуваної роботи; 

 зацікавленість у роботі; 

 задоволення від займаної посади; 

 дотримання трудової дисципліни; 

 безперешкодне влиття у колектив; 

 сприйняття колективної культури. 

Професійна адаптація молодих фахівців визначається критерієм 

ефективності пристосування людини до нового виду професійної 

діяльності, за рахунок якого виявляються недоліки попередньої професійної 

орієнтації та професійної підготовки. Дослідження професійної адаптації 

людини виявляє обґрунтованість вибору особистістю професії, створює 
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умови для пристосування молодого працівника до вимог професії, 

швидкого засвоєння знань, навичок і вмінь, підвищення рівня професійної 

майстерності. Для вирішення завдань професійної адаптації молодих 

фахівців постає необхідність впровадженні в структуру організації систему 

управління професійною адаптацією, яка спрямована на швидке входження 

нового працівника в посаду та колектив. Система управління професійною 

адаптацією персоналу допомагає новим співробітникам швидко 

адаптуватися в новому колективі, зрозуміти вимоги, які до них висуває 

роботодавець, та покращити свої вміння та навички до необхідного рівня 

продуктивності. Для самого підприємства працює система адаптації знижує 

плинність кадрів на випробувальному терміні, що призводить до зменшення 

витрат на підбір персоналу. Процес взаємного пристосування, чи 

професійної адаптації, співробітника та організації буде успішним, якщо 

більшою мірою норми та цінності колективу є або вже починають ставати 

нормами і цінностями окремого співробітника, таким чином швидше та 

краще він приймає, засвоює свої соціальні ролі в колективі. 

Правовий аспект професійної адаптації фахівців в Україні 

законодавчо закріплений Конституцією України, Кодексом законів про 

працю України та Положенням про організацію професійної орієнтації 

населення. У світовій практиці професійна адаптація молодих фахівців 

вважається одним з важливих напрямків управління персоналом в сучасній 

організації, тобто дана система формування колективу працівників з 

потрібними для організації професійними якостями. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНУ 

МОВНУ СПЕЦИФІКУ 

Даніленко Анастасія Юріївна 

аспірантка кафедри соціології та політології, викладач кафедри ділової іноземної 

мови та перекладу,  

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», 

 

Мова – це не просто засіб спілкування. Вона впливає на нашу 

культуру і навіть на процес мислення. Протягом перших чотирьох 

десятиліть двадцятого століття американські лінгвісти та антропологи 

розглядали мову як важливий фактор формування нашого сприйняття 

реальності. Здебільшого це було пов’язано з роботами Едварда Сепіра та 

Бенджаміна Уорфа, які вважали, що мова зумовлює наше сприйняття 

навколишнього світу. Згідно з принципом лінгвістичної відносності, на те, 

як ми думаємо про світ, безпосередньо впливає мова, якою ми говоримо про 

нього. «Насправді ж “реальний світ” значною мірою неусвідомлено 

будується на основі мовних звичок тієї чи іншої соціальної групи. Дві різні 

мови ніколи не бувають настільки схожими, щоб їх можна було вважати 

засобом вираження однієї і тієї ж соціальної дійсності. Світи, в яких живуть 
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різні суспільства, – це різні світи, а зовсім не один і той же світ з різними 

навішеними на нього ярликами» [1, с.209].  

Сьогодні вважається, що мова, яка використовується певною 

культурою, в першу чергу відображає інтереси цієї культури, а культурне 

середовище, в якому зростає людина, може мати значні наслідки для 

трактування нею навколишнього світу [2]. Людина зростає в конкретному 

суспільстві та неминуче вчиться розуміти специфіку різних поглядів, 

виразів обличчя, жестів, незначних змін в голосі чи тоні, які 

використовуються для підкреслення або навіть зміни значення 

висловленого. Ці специфічні техніки спілкування в межах певної культури 

вивчаються здебільшого шляхом наслідування та спостереження за людьми, 

спочатку за батьками та найближчими родичами, а пізніше за друзями та 

людьми поза тісним сімейним колом.  

У сучасному світі дуже поширеними є міжкультурні взаємодії, адже 

глобалізаційні процеси призводять до необхідності порозуміння з людьми, 

чиє походження, культура та переконання сильно відрізняються від 

власних. Коли особа взаємодіє з іншою мовою, це означає, що вона також 

взаємодіє з культурою, яка обслуговується цією мовою. Зрозуміти певну 

культуру, не отримавши безпосереднього доступу до її мови, неможливо 

[2]. Вивчення мови – це не лише вивчення алфавіту, значення слів чи 

правил граматики, але й вивчення поведінки в суспільстві та притаманних 

суспільству культурних звичаїв. Цінності та установки, базові переконання 

та поведінкові моделі, які поділяються певною етнічною групою, є 

складовими культури. Цей набір атрибутів впливає на поведінку окремих 

членів групи та їх інтерпретацію поведінки інших. Сукупність ознак 

культури виражається через мову, а знання інших мов полегшує розуміння 

особливостей інших країн та специфічних культур кожної з них. На думку 

Едварда Сепіра «мова існує не окремо від культури, тобто від соціально 

успадкованої сукупності практик і вірувань, що визначає структуру нашого 
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життя» [3, с.221]. Мова та культура взаємопов’язані: вони тісно 

переплітаються та еволюціонують разом, впливаючи одна на одну в процесі 

розвитку. 

На структуру мови впливає середовище, в якому вона 

використовується. Так, Джон Гумперц та Стівен Левінсон зауважують: 

«Кожен, хто вивчає мову або суспільство, повинен бути знайомий з 

важливою ідеєю мовної відносності, думкою, що культура через мову 

впливає на спосіб мислення, особливо на нашу класифікацію світу, в якому 

ми живемо» [4, с.1].  

Протягом останніх десятиліть ідея мовної теорії відносності з 

деякими модифікаціями була переосмислена низкою лінгвістичних 

підгалузей, що вивчають взаємодію культури, мови та пізнання. Серед них 

соціолінгвістика (вивчає взаємодію мови та суспільства, вплив соціального 

контексту на варіювання мови), еколінгвістика (вивчає взаємодію між 

певною мовою та її середовищем) та етносинтаксис (вивчає зв’язки між 

культурними знаннями, установками та практикою мовців та 

морфосинтаксичними ресурсами, які вони використовують у мовленні) [5, 

с.4]. 

Серед основних факторів, які безпосередньо впливають на 

лінгвістичну структуру загалом і на граматику мови зокрема, виділяють 

наступні групи: 

Культурні фактори, що вказують на зв’язок культури з мовою. Серед 

культурних факторів виділяють вплив культури на формування граматики; 

вплив різних видів сімейної спорідненості на структуру мови; існування 

гендерних відмінностей, пов’язаних з граматичним розвитком різних мов та 

зміною мови в цілому; вплив релігійних та абстрактних систем вірувань на 

граматику; сукупність свідомої поведінки та переконань, які пов’язані з 

вираженням цілісної соціальної ідентичності конкретної спільноти. 
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Надзвичайною формою впливу культури на мову називають побудову або 

маніпулювання мовою, тобто в певній мірі свідому культурну діяльність. 

Соціальні фактори, які пов’язані із соціальною структурою та 

загальною організацією суспільства; вони, як правило, перебувають поза 

свідомим контролем окремих членів цього суспільства, на відміну від 

культурних факторів, які є результатом вірувань та ритуальної поведінки. 

Соціальні фактори включають регіональні відмінності, вік, стать, етнічну 

приналежність, соціальну стратифікацію, конкретні соціальні особливості 

та структуру громади, владні відносини, прийняття та сприйняття 

конкретних соціальних груп та взаємодію між суспільствами. 

Географічні фактори, тобто вплив географії та геофізичного 

середовища на різні аспекти мови. Серед географічних факторів виділяють 

особливості просторового сприйняття та мислення; взаємозв’язок між 

просторовим середовищем та структурою мови.  

Природні фактори – вплив конкретних природних факторів на 

розвиток граматики. Це, зокрема, зв’язок між біологічним та мовним 

різноманіттям. 

Біологія людини – обмеженість мови різними аспектами людської 

фізіології.  

Мета сприйняття мови, тобто власне акт проведення лінгвістичних 

досліджень і сприйняття мови людьми: як сприйняття мови визначається 

соціальними цінностями, інтересами та інтенціями спостерігача; як 

з’являються концептуальні упередження, що виникають коли мови 

описують, аналізують або навіть просто говорять про них [5]. 

Отже, мова є не тільки засобом спілкування, збереження й передачі 

інформації та історичного досвіду, а й одним з визначних чинників, що 

впливають на культуру та поведінку людей. Мова є надбанням суспільства і 

існує лише в суспільстві: певна мова вказує на культуру певної соціальної 

групи. Культура об’єднує громаду, а до факторів, що визначають 
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національно-культурну мовну специфіку відносять, зокрема, культурні, 

соціальні, географічні, природні та біологічні фактори.  
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РОЗДІЛ 2. 

ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ, СТУДЕНТСТВА ТА ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛОМ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДІАГНОЗ ТА ПРОГНОЗ  

Бірюкова Марина Василівна 

доктор соціологічних наук, професор, доцент кафедри соціології та політології  
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«Харківський політехнічний інститут» 

 

Сьогодні, коли різко змінюються політичні та соціальні обставини, 

швидко розвиваються процеси глобалізації та інтеграції в загальносвітовий 

економічний простір, загострюються проблеми в зв’язку з поширенням 

пандемії, вітчизняні організації з метою підвищення своєї 

конкурентоспроможності змушені або швидко адаптуватися до 

універсальних норм ведення справ, або відстоювати свої соціокультурні 

особливості, які проявляються в корпоративній культурі, яка стає 

ефективним засобом збереження їх цілісності й стійкості. 

Звернення до дослідження корпоративної культури закладів вищої 

освіти загалом та умов праці співробітників, зокрема, як частини 

корпоративної культури обумовлено необхідністю вирішення цілої низки 

теоретико-методологічних та практичних завдань з оптимізації 

регулювання соціокультурних процесів у соціумі та інтеграції вітчизняної 

освіти у світову освітню систему.  

Україна активно входить в загальноєвропейський освітній простір, що 

представляє собою висококонкурентний ринок освітніх послуг, лідери 

якого мають свою особливу корпоративну культуру, що виділяє заклад 

вищої освіти з безлічі подібних і робить його конкурентоспроможним. 
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Модернізація освіти відповідно до «Національної доктрини розвитку освіти 

України у ХХІ столітті» [1, 2] стимулює пошуки оптимізації та гармонізації 

соціально-трудових відносин і процесів, одним із яких є формування та 

трансляція корпоративної культури і всередину навчального закладу, і 

зовні. 

Крім того, сучасні заклади вищої освіти є організаціями, основним 

завданням яких є не тільки підготовка висококваліфікованих кадрів, але і 

формування особистості майбутніх фахівців, тому питання вивчення, 

аналізу, виявлення тенденцій, зміни корпоративної культури є актуальними 

для успішної діяльності навчальних закладів України. 

На сьогодні в Україні корпоративна культура є сукупністю правил, 

звичаїв і сталої практики у сфері корпоративного управління, яка не 

отримала нормативного відображення в законодавстві та базується на 

загальному культурному рівні суспільства, нормах моралі, ділової практики 

тощо, стан яких обумовлений рівнем економічного розвитку країни та 

фінансового ринку зокрема.  

У доробках науковців виокремленні наступні предмети наукового 

пошуку: корпоративна культура ЗВО як інструмент управління поведінкою 

членів організації (О. Бєтіна); управління соціальними конфліктами у ЗВО 

на основі корпоративної культури (О. Тішина); соціально-психологічні й 

організаційно-управлінські механізми формування ефективної 

корпоративної культури ЗВО (М. Іонцева); педагогічні умови формування 

корпоративної культури ЗВО (М. Ахмєдова); становлення корпоративної 

культури в університетському окрузі (А. П’ятицька) та інші.  

Корпоративна культура закладів вищої освіти – це своєрідна, досить 

ефективна форма життєдіяльності освітніх організацій, яка дозволяє 

говорити про організовану систему, побудовану на принципах самоцінності 

знання, свободи навчання, що і є конкретним способом реалізації ідей 

вищої освіти. Така корпоративна культура закладу вищої освіти як 
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інтегрованої системи покликана і здатна виконувати універсальні функції 

культурної спадщини, бути хранителем, генератором і розповсюджувачем 

культурних зразків. Корпоративна культура українських освітніх закладів 

поки ще недостатньо сприяє виконанню ними суспільних функцій.  

Між тим залишається багато невирішених питань, а також головного 

– створення системи цілеспрямованих технологій з формування і розвитку 

корпоративної культури закладів вищої освіти. У зв'язку з цим постає 

необхідність розвитку корпоративної культури навчального закладу та 

корпоративної компетентності його керівника.  

Процес формування корпоративної культури може бути досить 

довгим і складним, тому що включає в себе наступні етапи: визначення місії 

організації; визначення основних базових цінностей, формулювання 

стандартів поведінки членів організації виходячи з базових цінностей; опис 

традицій і символіки, що відображають усе вище перераховане. 

Отже, роль корпоративної культури у навчальному процесі закладу 

вищої освіти виявляється в тому, що вона дає знанням особливу цінність; 

надає процесу здобуття знань та їхньому застосуванню усвідомленого 

характеру; формує культуру самого процесу навчання; впливає на мету та 

цілі застосовування знань через певну систему цінностей; забезпечує 

взаємозв’язок індивідуального знання із колективним; регулює взаємини 

всіх суб’єктів процесу навчання; сприяє розвитку й самоорганізації творчої 

особистості; стимулює обмін знаннями тощо. Корпоративна культура 

дозволяє значною мірою узгоджувати проблеми відповідно до 

індивідуальної і загальної мети організації для створення гармонійного 

культурного простору, який містить цінності, норми та поведінкові моделі, 

що поділяються всіма учасниками освітнього процесу, вищого навчального 

закладу як організації. Вона дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих 

осіб на досягнення спільної мети, мобілізувати ініціативу співробітників, 
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підвищити їхню мотивацію і спрямованість, забезпечити продуктивну 

взаємодію.  

Корпоративна культура навчального закладу характеризується: 

місією, цілями й завданнями діяльності, спільними цінностями та 

параметрами, які характеризують: участь педагогів у вирішенні ключових 

проблем; інформованість громадськості; зв'язок оплати праці з успішністю 

професійної діяльності; історію, традиції, ритуали;роль корпорації в житті 

персоналу (захищеність, система стимулювання та ін.); роль навчального 

закладу на регіональному, загальнонаціональному чи міжнародному рівні; 

відкритість навчального закладу, його авторитет, імідж. 

Таким чином, досліджуючи основні характеристики й ступінь 

задоволення умовами праці науково-педагогічного персоналу НТУ «ХПІ», 

було проведено анкетне опитування й формалізоване інтерв’ю, в якому 

взяли участь викладачі кафедр Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». Результати дослідження показали: 

В цілому за оцінками респондентів корпоративна культура в ЗВО 

функціонує. Переважна більшість респондентів вважають, що корпоративна 

культура в навчальному закладі була організована керівництвом. Між тим 

кожен десятий з опитаних вважає, що корпоративна культура закладу 

сформувалася спонтанно. Це передусім молоді люди віком до 30 років, чия 

компетентність щодо елементів корпоративної культури більш висока й 

оцінка більш вибаглива. 

Респонденти в цілому високо оцінили важливість й необхідність всіх 

запропонованих елементів корпоративної культури. Між тим, деякі позиції 

отримали дещо нижчі оцінки, ніж інші. Наприклад, наявність слогану, 

фірмовий одяг, можливості для організованого відпочинку. Найбільший 

розрив між потребою й наявністю саме у функціонуванні загальних 

цінностей.  
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На думку респондентів найбільший вплив на формування 

корпоративної культури навчального закладу мають, передусім, пересічні 

співробітники, декани й завідуючі кафедрами, що відповідає загальним 

теоретичним розробкам. На жаль, студентам відведено не головну роль в 

справі формування корпоративної культури ЗВО.  

Що стосується загальних оцінок щодо стану корпоративної культури 

вцілому у ЗВО, так і її складових, то можемо зафіксувати, що великого й 

глибокого впливу вона на респондентів не має й взагалі не надихає їх. 

Також респонденти прискіпливо відносяться до ступеня проникнення й 

інтеграції корпоративних цінностей і принципів в особистісні. При цьому 

переважна більшість респондентів вважають, що корпоративна культура 

навчального закладу майже не впливає на його фінансові результати.  

В цілому за новинами ЗВО слідкують майже всі респонденти закладу 

й користуються при цьому послугами сайту. Опитані демонструють, що 

канали комунікації досить ефективно організовані не тільки щодо 

трансляції новин, але й стосовно перспектив розвитку кафедри й ЗВО. 

Ступінь лояльності викладачів до ЗВО та його корпоративної 

культури достатньо високий.  

Що стосується дослідження умов праці як складової корпоративної 

культури ЗВО, то було проведено формалізоване інтерв’ю, яке показало, що 

респонденти скоріше незадоволені соціально-економічними й технічними 

умовами праці, комп’ютерним оснащенням, організаційними та санітарно-

гігієнічними умовами.  

Окрему категорію займають працівники віком від 46 до 60 років та 

робітники, що займають посаду доцента, які задоволені можливістю 

користуватися ресурсами Інтернет, роботою сервера, локальної мережі й 

наявністю необхідних програм для виконання трудових обов'язків, 

безпосереднім робочим місцем.  

Між тим кожного третього з респондентів влаштовує все. 
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До рекомендацій для адміністрації закладу по подальшому 

запровадженню технологій щодо розвитку корпоративної культури ЗВО 

можна запропонувати: 

1) Розробити план розвитку корпоративної культури та формування 

на глибинному рівні, в якому приділити більшу увагу студентам як носіям 

корпоративних цінностей. 

2) Розглянути питання щодо формування й випуску товарів з 

елементами фірмового стилю, а саме значки, прапорці, краватки, шеврони, 

светри тощо. 

3) Запровадити систему «спільних добрих справ» (наприклад, 

флашмоби, прибирання навколишньої території, посадка дерев тощо), яка б 

дала змогу консолідувати весь персонал закладу й студентів та просувати й 

підвищувати імідж навчального закладу. 

4) Розробити програму кадрового резерву, яка підвищать прозорість 

можливостей кар’єрного росту працівників НТУ «ХПІ». 

5) Розробити й довести до персоналу НТУ «ХПІ» план по оптимізації 

умов праці, а саме соціально-економічним, технічнимта комп’ютерним 

оснащенням. 

6) Регулярно поводити моніторинг задоволеності умовами праці 

робітників НТУ «ХПІ», що дасть можливість використовувати внутрішні 

ресурси університету для подальшого його розвитку. 
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Проблема стосунків жінки і чоловіка в суспільстві прадавня. Сьогодні 

вона набула особливої гостроти оскільки в світі активізується боротьба за 

ствердження демократичних норм і принципів. У цьому контексті ґендерне 

партнерство (рівні відносини статей), ґендерна рівність набувають все 

більшої актуальності. 

Гендерні студії увійшли до наукового обігу в західноєвропейських 

країнах, США і Канаді на початку 80-х років XX ст. Вважається, що вперше 

термін «гендер» був запроваджений в науковий обіг американським 

психоаналітиком Робертом Столлером у праці «Стать і гендер: про розвиток 

мужності та жіночності» (1968). «Гендер» він розглядав як поняття, що 

виражає психологічні, соціальні, культурні особливості, незалежні від тих, 

що тлумачать біологічну стать. Тому необов’язково пов’язувати буття 

жінки з «жіночністю», а буття чоловіка з «мужньою» поведінкою. Такий 

підхід був підтриманий багатьма соціологами, він започаткував новий 

напрям соціальних досліджень –гендерних. Тепер цей термін вживається в 

різних значеннях: як позначення статі – «соціальна стать»; як очікування 

того, що повинні робити чоловіки та жінки. 

Якщо демократія взагалі – це форма державного правління, при якому 

джерелом влади визнається воля більшості громадян, котрі користуються 

усією повнотою політичних свобод, що є гарантією здійснення цієї влади, 
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то ґендерна демократія є системою волевиявлення у громадянському 

суспільстві двох статей – жінок і чоловіків – як рівних у можливостях і 

правах, що законодавчо закріплені й реально забезпечені у політико-

правових принципах, діях, розбудові суспільних і державних структур, з 

урахуванням ґендерних інтересів і потреб.  

На сучасному етапі розвитку українського суспільства 

спостерігається ломка ґендерних стереотипів. Проте, даному процесу 

суттєво заважають перешкоди минулого, старі стереотипи скептичного 

ставлення до ґендерної рівності, а також викривлена, чи поверхнева 

інформація про становище жінки в суспільстві, радянський міф про 

рівноправ'я. 

Хоча гендерна нерівність та гендерні стереотипи існували завжди, 

інтерес до гендерних досліджень в соціології сформувався порівняно 

нещодавно, в ХХ столітті. Перші дослідження були направлені на аналіз 

проблеми статевої стратифікації, статевої нерівності та причин їх 

виникнення. Пізніше основна увага дослідників акцентувалась вже на 

гендерних стереотипах та проблемах стереотипізації. Питанням гендерних 

досліджень займались і займаються багато відомих західних, російських та 

українських психологів і соціологів, таких як Л.Колберг, Е.Маккобі, 

К.Джеклін, А.Ерхард, С.Бем, Н.Смелзер, І.Кленіна, М.Арутунян, М.Баскова, 

Н.Лавриненко, Т.Гурко та інші.  

Поняття «гендер» (gender) означає соціальне очікування від 

представників кожної статі. Але, на відміну від поняття «стать», воно 

стосується не біологічних особливостей, за якими різняться чоловіки та 

жінки, а соціально сформованих рис. 

У ґендерній теорії існує декілька поглядів на співвідношення понять 

«стать» і «ґендер»: 

1) парадигма відповідності розглядає ґендер як вираження 

біологічної статі індивіда, що соціально детермінується; 
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2) парадигма аналогій заперечує прямий зв'язок між статтю і 

ґендером, акцент ставиться на символічній природі ґендеру; 

3) парадигма неоднорідності вважає стать і ґендер явищами різної 

природи і всіляко заперечує ідею про те, що стать виступає фундаментом, 

на якому зводиться ґендер [1]. 

Як соціальний феномен, згідно теорії Н. Лавріненко, ґендер 

проявляється на двох рівнях: соціетальному та індивідуальному [1]. 

На соціетальному рівні ґендер включає наступні елементи: ґендерні 

статуси, ґендерний розподіл праці, ґендерні ідеали, ґендерно приписана 

родинність, ґендерні біологічні сценарії поведінки, ґендерний соціальний 

контроль, ґендерна ідеологія, ґендерні образи.  

На індивідуальному рівні ґендер надбудовується над біологічною 

статтю індивіда і включає наступні компоненти: біологічна стать, ґендерна 

ідентичність, ґендерна особистість, ґендерний шлюбний і репродуктивний 

статус, ґендерні сексуальні орієнтації, процеси з виробництва ґендеру, 

«Створення ґендеру» як ґендерного статусу у взаєминах з ґендерно 

забарвленими іншими, ґендерна презентація.  

Гендерна нерівність є одним з проявів соціально-економічної 

диференціації населення, що зумовлює різні можливості самореалізації 

жінок та чоловіків у суспільстві. 

Ґендерна нерівність випливає з відмінностей у ґендерних ролях та 

спричинена існуванням ґендерних стереотипів. Системи ґендерів 

(становища в різних суспільствах чоловіків, жінок та людей інших ґендерів) 

часто є дихотомічними та ієрархізованими. Ґендерна нерівність виростає з 

розрізнень, як емпірично обґрунтованих, так і сконтруйованих соціально.  

Дискримінація (відмінне ставлення чи поводження, упередженість, 

утиск, насильство) людей через їхню стать чи ґендер називається сексизмом 

і є інструментом створення та підтримання ґендерної нерівності.  
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На сьогоднішній день гендерна нерівність проявляється в наступних 

сферах: економічна, політична, сімейна, освітня. 

Отже, гендерна нерівність – актуальна, глобальна та всеохоплююча 

проблема сучасного суспільства. Щоб досягти успіху у вирішенні цього 

питання, варто, по-перше, усвідомити всю його важливість, по-друге, 

зробити усвідомленими громадян нашої держави, і, по-третє, провести 

ґрунтовні і цілеспрямовані заходи з приводу зміни ролі жінки в сучасному 

українському суспільстві [2]. 

Існують різні підходи до вивчення стереотипів. Генеза дослідження 

соціальних стереотипів закладена в праці У.Ліпмана «Суспільна думка», де 

стереотипи визначаються як певні образи та оцінки, які використовуються 

представниками етнічних груп. Тому можна сказати, що спочатку стереотип 

розглядався лише як етнічний.  

З часом уявлення про стереотипи та підходи до їх вивчення 

змінились.З’явився психологічний підхід до вивчення стереотипів.  

В психологічному підході виділяють індивідуалістську та соціально-

психологічну теорії [3]. 

З точки зору індивідуалістської теорії стереотип – це продукт 

групової діяльності, готові формули, які сприймаються ззовні. 

В рамках соціально-психологічних теорій основним постулатом стає 

положення про соціальний генезис, в широкому сенсі розглядається як 

момент зародження і розвиток стереотипу. Стереотипи створюються 

колективним суб’єктом. Вивчення стереотипу через соціальний аспект є 

одним з напрямків в вивченні масової свідомості. 

В українській соціології стереотипи вивчали В. Арбеніна, А. Ручка, В. 

Середа, Н. Яковенко. 

Виділяють такі види стереотипів: по суб’єкту стереотипізації 

:колективні та індивідуальні; по об’єкту стереотипізації: 

антропостереотипи, подієві стереотипи та предметні стереотипи; по типу 
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соціальної групи як об’єкту стереотипізації:гендерні, вікові, професійні, 

расові, етнічні тощо;по відношенню: автостереотипи та гетеростереотипи; 

за степенем змінності: стійкі та рухливі; за степенем адекватності 

зображення дійсності:точні, неточні, істинні та хибні [4]. 

Функції стереотипів: зменшення зусиль та часу для аналізу та 

розуміння тієї чи іншої ситуації і захист положення людини в суспільстві 

(У. Ліпман); пояснення відносин, що існують між групами, в тому числі 

пошук причин складних ісоціальних подій та визначення чинних 

міжгрупових відносин, наприклад дій, що плануються чи здійснюються 

стосовно чужих груп (Г.Теджфел). [4]. 

Гендерні стереотипи – це розповсюджені в суспільстві уявлення про 

особливості і поведінку чоловіків та жінок. 

Гендерні стереотипи можна об’єднати в три групи: стереотипи 

маскулінності-фемінності (нормативні уявлення про соматичні, психічні, 

поведінкові властивості, характерні для чоловіків та жінок); стереотипи 

щодо змісту праці (для жінок – сфера обслуговування, виконавча; для 

чоловіків – інструментальна, їм більше підходить організовувати та 

керувати); стереотипи пов’язані з закріпленням сімейних і професійних 

ролей відповідно до статі (для чоловіків головні ролі – професійні, для 

жінок – сімейні). 

Виділяють прояви гендерних стереотипів асиметричного змісту: 

сексизм (упереджена думка про представників того чи іншого гендеру, що 

супроводжується їх дискримінацією, а також певна інститутська практика, 

яка має вираження в тому, що представникам того чи іншого гендеру 

нав’язується підпорядковане положення); фейсизм (тенденція в різній мірі 

виділяти в зображеннях чоловіків та жінок обличчя та тіло); гендерна 

сегрегація (віддання переваги різним видам діяльності і спілкування, різних 

друзів, різних соціальних ролей, підкреслення гендерних відмінностей, 
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формування пристрасного ставлення до свого гендеру і упередженого до 

іншого, виникнення гендерних конфліктів) [5, 6]. 

Слід зазначити, що стереотипи загалом та гендерні стереотипи 

зокрема є невід’ємними складовими суспільного життя і мають як 

позитивний, так і негативний вплив на взаємодію людей в суспільстві. 

Для визначення гендерних стереотипів студентів було проведено 

анкетне опитування в якому взяло участь 139 студентів НТУ «ХПІ» 

чотирьох напрямків навчання – ІТ, інженерного, економічного, 

гуманітарного. 

Аналізуючи риси, які респонденти вважають чоловічими чи 

жіночими, можна зробити висновки щодо їх образу ідеального чоловіка та 

жінки. Більшість рис (як традиційних, так і не традиційних для тієї чи іншої 

статі) респонденти приписують як чоловікам, так і жінкам, в чому 

проявляються їх егалітарні погляди. Однак риси, які спрямовані на 

досягнення цілей вважаються більш чоловічими, а риси що стосуються 

підтримки та турботливості – більш жіночими.  

За результатами дослідження було встановлено, що уявлення про 

типові чоловічі та жіночі риси відрізняються у респондентів різної статі та 

напрямку навчання. У чоловіків уявлення є більш традиційними, у жінок 

більш сучасні погляди. Студентам ІТ та інженерного напрямку притаманні 

традиційні погляди, а студентам гуманітарного – більш егалітарні.  

В ході дослідження було висунуто гіпотезу про те, що уявлення 

студентів про права та можливості, що притаманні чоловікам та жінкам, 

залежать від статі та напрямку навчання респондентів. Чоловіки 

приписують жінкам та чоловікам традиційні риси. 

При аналізі відношення студентів до прав і можливостей чоловіків і 

жінок у різних сферах життя з’ясовано, що думки респондентів 

розподілились майже однаково: так 27% опитаних вважають, що у 

більшості сфер життя чоловіки і жінки мають однакові права і можливості; 
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ще 22% студентів вважають, що у більшості сфер життя саме жінки мають 

більше прав і можливостей. 

Таким чином, можна зробити висновок, що і чоловіки, і жінки, що 

брали участь в опитуванні, мають дуже схожі думки з приводу прав і 

можливостей чоловіків і жінок ужитті. У першій частині перша гіпотеза не 

підтверджена. 

Що стосуєтьсярозподілу відповідей на це питання в залежності від 

напрямку навчання, то треба відзначити, що 42% студентів ІТ-

спеціальностей вважають, що у більшості сфер життя чоловіки і жінки 

мають рівні права і можливості, 30% ІТ-шників вважають, що в одних 

сферах життя більше прав і можливостей у чоловіків, в інших – у жінок, а 

28% - що у більшості сфер життя чоловіки мають більше прав і 

можливостей, ніж жінки. 

У цій частині перша гіпотеза про уявлення студентів щодо прав та 

можливостей притаманних чоловікам та жінкамв залежності від напрямку 

навчання підтвердилась. 

Для з’ясування, щодо стереотипу чи поділяються професії на чоловічі 

та жіночі, отримані наступні відповіді. Так, майже третина респондентів 

вважають, що професії поділяються на чоловічі і жіночі. Ще майже чверть 

опитаних у чомусь згодні з таким висловлюванням, а у чомусь не згодні. 

Лише 10% опитаних вважають, що немає поділу на чоловічі і жіночі 

професії. 

Відповіді на це питання в залежності від статі розподілені таким 

чином: думки хлопців і дівчат досить різняться, реально студенти різних 

статей мають різний погляд на це питання. 

Одним з завдань дослідження було проаналізувати уявлення 

студентівщодо рис,які є найбільш притаманними чоловікам і жінкам.  
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В цілому більшість респондентіввважають, що чоловікам найбільше 

притаманні такі риси як віра в себе та власні сили,амбіційність, 

сміливість, твердість.  

Що стосується жінок, то більшість респондентів вважають, що їм 

притаманні такі риси як скромність, м’якість, ніжність, турботливість, 

спортивність та спокійність.  

Більшість рис респонденти, що брали участь в опитуванні, вважають 

притаманними як чоловікам, так і жінкам. Так, респонденти-чоловіки в 

більшій мірі приписують чоловікам риси, які спрямовані на досягнення 

власних цілей, а респонденти жіночої статі обирають сміливість. Щодо 

жіночих рис, то респонденти чоловічої статі виділяють скромність, м’якість 

та ніжність, жінки ж виділяють турботливість. Тож, слід зазначити, що як 

чоловікам, так і жінкам приписують як традиційно жіночі, так і традиційно 

чоловічі риси. 

Друга гіпотеза припускає, що уявлення студентів про сімейні ролі та 

риси чоловіків та жінок залежать від статі респондентів. Студенти та 

студентки мають різний погляд, щодо основного призначення жінки як 

дружини та матері.  

Для кращого уявлення про гендерні ролі чоловіків і жінок 

респондентам були задані питання щодо соціального становища, виявити 

уявлення студентів про сімейні ролі чоловіків та жінок. Залежно від того, 

які сімейно-шлюбні ролі респонденти приписують тій чи іншій статі можна 

зрозуміти, які саме стереотипи щодо цих ролей існують у студентів. За для 

вирішення цієї задачі студентам було поставлено декілька питань. 

Третя гіпотеза припускає, що стереотипи, які стосуються політичної 

активності залежать від статі та виховання у родині студентів, а також 

гендерні стереотипи студентів щодо жінки, яка бере на себе обов’язки 

військового. Чоловіки невпевнені, що жінка може бути політиком і 

військовим. Більшість респондентів вважають, що жінці немає що робити в 
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політиці і в армії і тому не підтримують можливість жінки бути політиком і 

військовим.  

В ході аналізу майже не було виявлено різниці у відповідях у 

респондентів різної статі.  

Так 75% чоловіків 68% жінок і погодились з твердженням, що чоловік 

повинен захищати країну. Загалом 70% опитаних вважають це правильним. 

З твердженням, що жінка не може приймати участь у військових 

діях погодилось більшість респондентів обох статей.  

Респондентам було запропоновано шість твердженнь, що 

стосувались даної сторони суспільного життя. Щодо двох тверджень 

залежно від статі респондентів було виявлено розбіжності.  

З твердженням, що стать в політиці неважлива погодилось 70% 

респондентів, при чому серед тих, хто згоден з цим 75% чоловіків і 67% 

жінок. Згодні з тим, що чоловік кращий лідер політичної партії ніж жінка 

більше половини студентів, що брали участь в опитуванні. В той самий час 

така ж кількість хлопців і дівчат погодилось з твердженням, що чоловік 

кращий лідер політичної партії, ніж жінка. 

Крім того 57% опитаних підтримали твердження, що жінка не може 

стати президентом. Серед них 59% студентів і 54% студенток. Також 

треба сказати, що майже половина опитаних студентіввизнали, що жінка в 

політиці може бути ефективною. З цим твердженням згодні майже в 

однаковому ступені і хлопці і дівчата, що брали участь в досліджені.  

Четверта гіпотеза потребувала доказів, щодо стереотипів, що 

стосуються праці жінки на рівні з чоловіком. Чоловікам притаманні 

традиційні гендерні стереотипи у даному питанні.Жінки мають свою точку 

зору на це питання.Серед поширених стереотипів існує й такий: жінка не 

повинна працювати на рівні з чоловіком, вона має займатися 

господарством, а чоловік повинен забезпечувати свою родину.Аналіз 

двомірного розподілу відповідей на це питання в залежності від статі 
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дозволяє зробити висновок, що майже половина чоловіків не згодні з тим, 

що жінка повинна працювати на рівні з чоловіком. Тієї ж думки 

притримуються і жінки.  

І ще одна гіпотеза: чоловіки вважають, що жінки повинні займатися 

традиційно-жіночею працею. Дівчата демонструють більш ґендерно 

прогресивні погляди, відносячи більшу кількість професій до таких, що 

«рівною мірою підходять і чоловікам, і жінкам». Студенти різних напрямків 

навчання мають свої стереотипи щодо розподілу на чоловічи і жіночі 

професії. Таким чином, чоловіки вважають, що жінки повинні займатися 

традиційно-жіночою працею. Дівчата демонструють більш ґендерно 

прогресивні погляди, відносячи більшу кількість професій до таких, що 

«рівною мірою підходять і чоловікам, і жінкам». 

Оскільки в результаті дослідження у студентів НТУ «ХПІ» було 

виявлено деякі гендерні стереотипи необхідно проводити заходи для 

підвищення та закріплення быльш ліберальних поглядів у студентів. Саме 

тому керівництву університету, факультетів/інститутів та кураторам 

необхідно проводити лекції, семінари, дискусійні клуби, кругли столи, 

конференції, які б стосувались даної проблеми, показували шляхи, якими 

можна здолати стереотипи. Крім того, як показують дослідження з цієї 

теми, досить дієвими є тренінги, які проводять фахівці з психології 

взаємовідносин, а також спільний перегляд спеціальних та художніх 

фільмів і їх обговорення. 

Також до вирішення проблем з даної тематики рекомендуємо 

залучати науково-технічну бібліотеку, а саме працівників, які мають доступ 

до спеціальної літератури та мають можливість проводити зустрічи з 

необхідними фахівцями – в нашій бібліотеці існують навіть спеціальні 

аудиторії для таких заходів.  

Отже, гендерна нерівність – актуальна, глобальна та всеохоплююча 

проблема сучасного суспільства. Широкого загалу набула в останні 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

144 
 

десятиліття ХХ століття. Світ виявив підтримку захисту прав жінок та взяв 

за мету максимально вирівняти їх становище в соціумі. Проте у більшості 

країн, у повсякденному житті досі нехтують цими правилами та 

настановами і живуть за принципами, що сформувалися ще багато століть 

тому. Найкращими у проведенні гендерної політики вважаються 

високорозвинені країни та країни Західної Європи. Основними причинами 

гендерної нерівності вУкраїні можна вважати гендерні стереотипи, а також 

неможливість жіночої статі повністю реалізувати себе та свій потенціал. 

Щоб досягти успіху у вирішенні цього питання, варто, по-перше, 

усвідомити всю його важливість, по-друге, зробити усвідомленими 

громадян нашої держави, і, по-третє, провести ґрунтовні і цілеспрямовані 

заходи з приводу зміни ролі жінки в сучасному українському суспільстві. 
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ОСНОВІ 

МЕТОДУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Бескорса Вікторія Миколаївна 

доцент,кандидат мистецтвознавства, професор кафедра культурологічних 

дисципліни та образотворчого мистецтва, 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 
 

Якість вищої освіти в Україні регламентується та функціонує на 

основі ряду Законів і Положень про освітню діяльність у державі («Про 

освіту», «Про вищу освіту»)[1;2]. Останнім часом система освіти, реагуючи 

на потреби суспільства та економіки, глобально реформується й постійно 

оновлюється. Сучасні темпи суспільно-інформаційної динаміки, вимагають 

постійного підвищення якості вищої освіти. Інформаційні технології 

сьогодні вже недалеке майбутнє, а реалії сучасного соціокультурного 

простору, якізначно впливають як на суспільно-економічний розвиток 

держави, такйкультурно-естетичне вдосконалення кожної особистості. 

На сучасному етапі реформації та модернізації якості вищої освіти 

важливими складовими освітньої системи виступають ряд напрямів: 

модернізація змісту освітньоїдіяльності: формування гуманного 

педагогічного середовища, збільшення варіативної частини змісту освіти, 

розвиток дистанційної освіти; навчально-методичне забезпечення: 
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створення навчально-методичних комплексів, удосконалення методичного 

забезпечення існуючих спеціальностей тастворення навчально-методичних 

комплексів для нових спеціальностей; модернізація освітнього процесу: 

забезпечення високоякісної підготовки, зближення освітнього та науково-

дослідного процесів для підвищення якості професійної компетентності; 

інноваційні освітні методи й технології: впровадження інноваційних 

технологій; розвиток дистанційної освіти; створення нових освітніх 

продуктів; удосконалення інформаційно-освітнього середовища: 

інтенсивний розвиток інформаційного забезпечення освітнього процесу, 

досягнення забезпеченості електронними ресурсами за рахунок 

можливостей медіоцентру та інформаційно-комунікаційної мережі, доступ 

до фондів світових культурно-мистецьких цінностей, накопичення, аналіз і 

поширення інформації, формування середовища для інноваційного 

мислення йсприйнятливості накопичення інформаційного потенціалу, 

накопичення зовнішньої та внутрішньої інформації; зміна ролі науки в 

освітньому закладі: підвищення ролі наукових досліджень у процесі 

фахової підготовки, розвиток науково-дослідної інфраструктури, створення 

сучасних підручників та посібників, опанування дослідницької 

компетентності[3,с.10–13,4,с.17–18]. Представлені напрями не обмежують 

освітню систему в цілому, а виступають показниками оновлення 

ймодернізації освітньої діяльності таінноваційного розвитку педагогічних 

закладів вищоїосвіти. 

Аналіз досліджень та публікацій питань формування художньо-

педагогічних та художньо-творчихкомпетентностей майбутніх учителів 

галузі культурології (теоретичні положення Л.Алексєєвої, І.Беха, 

А.Байденко, І.Зазюн, О.Савченко; фахові компетентності Л.Масол, 

Г.Падалка, О.Ростовський, О.Рудницька; творчі й художні аспекти 

професійної діяльності О.Кайдановська, А.Марченко, О.Музика, І.Пастир, 
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В.Щербина), демонструє значний обсяг наукових робіт. Однак низка питань 

залишається й сьогодні поза увагою наукових розвідок.  

Для підвищення рівня якості вищої освіти діагностичним 

інструментарієм (методичною основою для практичного впровадження) 

покладемо метод візуалізації на прикладі дистанційного навчального курсу 

(Історія світової таукраїнської культури) циклу професійно-практичної 

підготовки майбутніх учителів галузі 034 Культурології. Предметним полем 

вступає процес візуалізації лекційного матеріалу задля підвищення рівня 

якості освіти. 

Спираючись на базові поняття визначення якості освіти на 

предметному прикладі (Історія світової та української культури) 

продіагностуємо рівень підвищення якості знань і навиків здобувачів вищої 

освіти. Діагностування рівня підготовленості дозволить вирішити ряд 

завдань: 

 визначити рівень та глибину накопичених знань у процесі 

підготовки– відповідність підготовки фахівця потребам та вимогам 

спеціальності (суспільству, державі, особистості); 

 виявити рівень сформованості теоретичних знань і навиків 

майбутніх фахівців– відповідність вимогам сучасного інформаційного 

суспільства йкультури; 

 проаналізувати рівень сформованості здібностей– відповідність 

можливостей (індивідуальних якостей) потребам фахової підготовки. 

Особливе місце у процесі розвитку навчальних здібностей 

таувирішенні поставлених завдань відіграє дослідження можливостей 

візуалізації навчального матеріалу. 

Рівень професійної компетентності пропорційно залежить від рівня 

засвоєння знань, тому процес діагностування ґрунтується на трьох основних 

етапах професійного становлення та розвитку: 
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1.Навчально-теоретичний етап– накопичення теоретичних знань, 

формування теоретичних умінь, розвиток здібностей здобувачів освіти для 

вирішення теоретичних завдань у процесі фахової підготовки. 

2.Навчально-практичний етап– формування компетентностей, 

якідопоможуть застосовувати теоретичні знання й вміння на практиці 

тасамостійно проектувати способи вирішення професійних проблем і задач.  

3.Практичний етап– використання в умовах реальної професійної 

діяльності, сформованих у процесі фахової підготовки знань, умінь і 

навиків, що передбачає здібність до постійного фахового 

самовдосконалення. 

Формуючи виклад лекційної інформації у вигляді візуального ряду 

підкріпленого текстуальними ствердженнями, використовуємо 

ілюстративний матеріал для характеристики певного культурно-історичного 

періоду на основі:  

 творення соціокультурного простору (умови розвитку суспільства, 

рівень соціалізації, релігійні уявлення, обробка й використання природних 

матеріалів, рівень виробництва та механізації праці); 

 творення предметів побутування (кухонна утворь, знаряддя праці, 

зброя, побутові речі та пристрої; 

 творення зразків мистецтва: предмети культу (ритуальні 

антропоморфні тазооморфні фігури/маски, посуд, інструментарій, амулети), 

музичні інструменти, ювелірні вироби та прикраси. 

Виступаючи елементом моделі формування художно-педагогічної 

компетентності, метод візуалізації дозволяє виявити, проаналізувати й 

візуально зафіксувати соціокультурні умови розвитку людства в певний 

історичний період (первісна, антична доба, середньовіччя, новий та новітній 

часи); визначити й зафіксувати умови й характер творення зразків 

мистецтва (живопис, архітектура, скульптура, музика, театр, декоративно-

вжиткове мистецтво, кіно-фото, циркове мистецтво, дизайн) за матеріалами 
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виробництва (камінь, кість, деревина, глина); визначити способи обробки та 

використання природних матеріалів (технології обробки каміння, деревини, 

кості, кераміки (ліпна, кружальна кераміка; будівельні та ремонтні 

технології, механічні пристрої); виявити способи фіксації інформації 

(петрогліф, ієрогліфічна та піктографічна писемність, шнурове й вузликове 

письмо, усна народна творчість, танець).  

 

Матері-

аливир

об-

ництва 

ТВОРЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

умови розвитку суспільства, рівень соціалізації, релігійні уявлення, 

рівень виробництва (обробка й використання природних матеріалів) 

Культові споруди, мегалітичні храми 

В
И

РО
БИ

 З
 К

А
М

ЕН
Ю

 

Дольмен (Іспанія) Мегаліт (Стоунхендж, 

Велика Британія) 

Дольмен (Пулнаброне, 

Ірландія)[5] 

Храм Хаджар-Кім 

(кора-ловий вапняк), 

Мальта [6] 

Мегалітичний храм 

(Нью-Грейндж Ірландія) [7] Храм з коралового 

вапняку (Мджарр, 

Мальта) [8] 

Ритуальні споруди 

Гробниця з подвійним 

ходом (Ірландія) [9] 

Камерна гробниця (довгий 

курган), Велика Британія 

[10] 

Частина могильника 

(Ірландія) [11] 
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Бугонський 

некрополь (Франція) 

[12] 

Некрополь Ангелу-Руджу 

(Північна Сардинія, Італія) 

[13] 

Некрополь Солніцата 

(Болгарія) [14] 

 

Проаналізуємо використання методу візуалізації на невеликому 

ілюстративному прикладі.  

Виклад лекційного матеріалу дистанційного курсу (Історія світової 

таукраїнської культури) за допомогою методу візуалізації дозволяє 

майбутнім фахівцям орієнтуватись в системі художнього культурного 

простору йформувати гуманістичний світогляд; прискорити темп засвоєння 

інформації та мати можливість постійно оновлювати інформацію; 

розвивати творчу уяву та естетичний смак.  
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Випускники закладів вищої освіти – це вкрай важлива, економічно 

активна соціальна група, що стоїть на порозі початку своєї професійної 

діяльності. Вони вже здобули професійні знання та починають пошуки 
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майбутнього місця працевлаштування. Не маючи досвіду роботи за фахом, 

вони спираються на власні уявлення, думку оточення, на сучасні тренди, 

тому варто досліджувати те, як випускники уявляють свою майбутню 

роботу. Така інформація є важливою для роботодавців, адже дає змогу 

зробити вакансію привабливою для потенційних здобувачів-випускників 

закладів віщої освіти.  

Згідно з опитуваннями, лише 42% українців працюють за отриманою 

взакладі вищої освіти спеціальністю. Ще 15% раніше працювали, та наразі 

змінили роботу [1]. Тобто, майже кожний другий випускник не 

використовує знання, на здобуття яких було витрачено кілька років, у своїй 

професійній діяльності. Це призводить до ситуації, в якій освітні ресурси 

ЗВО витрачаються дарма. Недоцільно витрачаються ресурси держави на 

підготовку фахівців в межах бюджетної форми навчання (випускники не 

влаштовуються на необхідну для держави роботу), студенти контрактної 

форми навчання сплачують кошти та витрачають час на отримання диплому 

про вищу освіту, а не професію. Ще на етапі вступу значна частина 

абітурієнтів обирає спеціальність та напрямок підготовки, не уявляючи 

умови, зміст та характер праці фахівців з цього напрямку. Крім того, рівень 

знань, які одержує студент під час навчання, не завжди достатній для 

роботи за отриманою спеціальністю [2, 3]. В результаті частина 

випускників або не можуть, або не хочуть влаштуватися на роботу за 

фахом.  

Для виявлення намірів випускників закладів вищої освіти щодо 

роботи за фахом, їх вимог до місць праці та очікувань від роботи нами було 

проведено власне соціологічне дослідження, у якому взяло участь 130 

випускників закладів вищої освіти (представників молоді, що закінчують 

(вчяться на останньому курсі) або вже закінчили навчання у закладі вищої 

освіти не пізніше ніж рік тому), з-поміж опитаних 38% чоловіків та 62% 

жінок. 37% респондентів під час опитування були на порозі отримання 
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диплому бакалавра, 34% – магістерського диплому, іншізакінчили навчання 

та вже працюють (24%) або шукають роботу (5%). 

Дослідження показує, що 2/3 опитуваних мали досвід роботи під час 

навчання, третина респондентів працювала за фахом, що отримають, а 

чверть – в близькій доспеціальності сфері. 

За результатами аналізу планів випускників ЗВО відносно роботи за 

спеціальністю ми дізналися, що надбані професійні знання застосує у роботі 

39% (13% вже працюють за спеціальністю та 26% планують працювати). 

Лише 17% планують працювати в зовсім іншій галузі, 12% –за близькою 

спеціальністю, 16% – у близькій галузі. 

Ми проаналізували плани випускників ЗВО щодо зайнятості за 

отриманим фахом в залежності від наявності у них досвіду праці. 

Булоз’ясовано, що ті, що мають досвід роботи за отриманою у ЗВО 

спеціальністю менше налаштовані працювати в її межах, ніж ті, хто під час 

навчання такого досвіду не мав. Кількість бажаючих працювати за 

спеціальністю значно менша серед тих, хто вже працював в близькій до 

спеціальності сфері та тих, хто працював в зовсім іншій сфері під час 

навчання. 

 В результаті дослідження було виявлено, що наявність будь-якого 

досвіду роботи впливає на причини, через які респонденти не бажають 

працювати за спеціальністю. Серед тих, хто вже працював, певно існує 

більша обізнаність щодо проблем працевлаштування та робочих процесів, 

адже представники цієї групи виділяють більше причин аби не обирати 

роботу за спеціальністю. Незалежно від наявності досвіду роботи 

найпоширенішими причинами, через які випускники не бажають працювати 

за спеціальністю виявилися: маленька заробітна платня у цих фахівців, 

відсутність необхідних професійних знань у респондентів та перспектив 

професійного розвитку. Крім того, на момент закінчення навчання частина 

респондентів знайшла себе в іншій сфері. Респонденти з досвідом роботи 
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вважають власний рівень знань за спеціальністю недостатнім для роботи. 

Випускники, які не мали досвіду роботи, частіше вказують на те, що йшли 

навчатися у ЗВО заради отримання диплома.  

 

 
Рисунок 1 – Плани респондентів працювати за спеціальністю залежно 

від наявності досвіду роботи під час навчання 
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Рисунок 2 – Розподіл чинників, через які випускники не бажають 

працювати за спеціальністю 

 

Під час опитування в респондентів була можливість оцінити власний 

рівень знань, які вони отримали за своєю спеціальністю. Лише 2% 

вважають, що мають низький рівень професійних знань, та 5% – нижче 

середнього. Майже третя частина опитуваних оцінює свої знання на 

середньому рівні. 45% – вище середнього, а кожний десятий – на високому 

рівні.  

Аналіз сподівань респондентів відносно їхньої майбутньої заробітної 

платні показав, що майже половина опитуваних очікують отримувати 

високу зарплатню, 28% – середню, а 12% – нижчу за середню в регіоні за 

їхньою спеціальністю. 

 Випускники, які мали оцінки під час навчання вище середнього 

рівня сподіваються на більш високу заробітну платню, ніж ті, хто оцінив 

свої знання нижче, а випускниці більш оптимістично налаштовані відносно 
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важкі умови праці за спеціальністю

отримували освіту заради диплома

не зручний режим праці за спеціальністю

на ринку праці немає вільних місць за 
спеціальністю

не цікава отримана спеціальність

спеціальність не має перспектив 
кар’єрного росту

не мають достатнього рівня знань, щоб 
працювати за отриманою спеціальністю

знайшли себе в іншій сфері діяльності

маленька заробітна плата у фахівців за 
отриманою спеціальністю

Випускники, що мали досвід роботи під час навчання
Випускники, що не мали досвіду роботи під час навчання
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розміру очікуваної заробітної платні, ніж випускники. Респонденти, що 

родом із села чи з селища міського типу, мають більш оптимістичні 

сподівання щодо заробітної платні, на яку вони очікують після закінчення 

навчання. 

За результатами дослідження були виділені загальні характеристики 

робочого місця, на які випускники звертають увагу при працевлаштуванні 

(де 1 – зовсім не важлива характеристика, а 5 – дуже важлива). Згідно з 

відповідями респондентів найважливіші характеристики роботи це 

можливість навчатися та розвиватися як професіонал своєї справі,цікавість 

роботи для здобувача й відповідність його здібностям, перспективи 

кар’єрного росту та розмір зарплатні. Найменше уваги приділяється 

відрядженням та випробувальному терміну (загальна оцінка важливості – 

2,6 для обох вказаних позицій). Та на п’ятнадцятому місці з вісімнадцяти 

опинилася така характеристика як відповідність роботи вже наявній 

спеціальності, що свідчить про те, що цілеспрямоване використання 

отриманих під час навчання знань не є важливим для випускників. 

Порівнюючи важливість характеристик роботи, суттєвих 

відмінностей між випускниками, що оцінюють рівень власних професійних 

знань вище середнього, та тими, що оцінюють власні знання на середньому 

рівні та нижче, не спостерігається. Чоловікам більш ніж жінкам важлива 

можливість професійного розвитку та навчання (ця характеристика для них 

на першому місці). Жінки більше ніж чоловіки звертають увагу на умови 

праці та зручний графік роботи, дружню атмосферу в колективі, наявність 

сплачуваного стажування, зручне територіальне розташування організації 

та гарні умови праці. Чоловіки більш лояльно сприймають наявність 

відряджень та, більше турбуються про відповідність роботи придбаній у 

ЗВО спеціальності. 

 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

157 
 

Таблиця 1 – Розподіл окремих характеристик роботи за їхньою 

важливістю для респондента 

Характеристика роботи 
Важли

вість 

Важливість 

для 

чоловіків 

Важливіс

ть для 

жінок 

1 2 3 4 

Можливість навчання і професійного 

зростання 

4,6 4,8 4,5 

Цікава за змістом для мене робота, 

відповідає моїм здібностям 

4,6 4,5 4,6 

Перспектива кар'єрного росту 4,6 4,6 4,6 

Розмір оплати праці 4,6 4,5 4,6 

Гарні умови праці 4,5 4,3 4,6 

Зручний графік роботи 4,4 4,0 4,6 

Сприятливі санітарно-гігієнічні умови 

праці 

4,3 4,2 4,4 

Дружній колектив 4,2 4,0 4,4 

Оплата випробувального терміну 4,1 3,4 4,5 

Забезпечення соціального захисту 

працівників (медобслуговування, 

організація відпочинку, пільгові 

путівки та інше) 

4,0 4,1 3,9 

Зручне для Вас територіальне 

розташування організації 

3,7 3,5 3,8 

Офіційне працевлаштування 3,7 3,8 3,6 

Престиж компанії (організації) 3,5 3,4 3,5 

Престижність цієї роботи в суспільстві 3,4 3,3 3,4 

Відповідність роботи вже наявній 3,2 3,4 3,1 
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спеціальності 

Наявність закордонних відряджень 3,1 3,2 2,0 

Наявність випробувального терміну 2,7 2,6 2,7 

Відсутність відряджень 2,6 2,3 2,7 

 

Ми порівняли важливість характеристик роботи для випускників ЗВО 

із різним рівнем матеріального становища.  

Було виявлено що для тих, чий рівень доходів вище середнього, 

можливість навчання далеко не настільки важлива, як для тих, хто має 

рівень матеріального становища середній та нижче. Найважливішою ж для 

більш заможних респондентів є цікавість роботи, а також розмір оплати 

праці, гарні умови та зручний графік роботи. Респонденти із середнім 

рівнем матеріального становища звертають увагу на можливість 

професійного зростання, цікавість роботи та розмір оплати праці, а 

престижність роботи в суспільстві для них менш важлива ніж для тих 

опитуваних, що більш забезпечені за них. Випускники, чий рівень доходів 

нижче середнього, хочуть знайти роботу з перспективою кар’єрного росту, 

цікаву, з можливістю навчатися та гарними умовами праці. Вони більше за 

інших зацікавлені в оплачуваному випробувальному терміні та в 

дружньому колективі. Для цієї групи престижність організації менш 

важлива, ніж для респондентів, що мають рівень доходів середній та вище 

середнього. 

Аналізуючи готовності випускників та випускниць ЗВО до переїзду 

заради працевлаштування було встановлено, що жінки більше готові 

залишити країну за наявності вигідної пропозиції роботи за кордоном (52% 

жінок та 43% чоловіків вказало на це), а 37% чоловіків та 25% жінок взагалі 

не згодні на переїзд заради вигіднішого працевлаштування. У випадку з 

міграцією у межах України, чоловіки готові переїхати далі від свого 

нинішнього місця проживання, ніж жінки.  
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Згідно з відповідями респондентів більшість опитуваних хотіли б 

працювати на роботі з гнучким графіком. 15% обирають ненормований 

робочий день з наднормовими та 5% – позмінний графік роботи. Тільки 9% 

випускників ЗВО обирають сталий графік роботи  

Більше ніж половина випускників ЗВО (56%) обирає для себе 

офіційне працевлаштування. Ще 42% не приділяють цьому уваги та 

обирають роботу за іншими характеристиками Ця інформація частково 

підтвердилася під час обробки індексів важливості характеристик роботи 

(Табл.1). Важливість офіційного працевлаштування має індекс 3,7 та займає 

одинадцяте місце з вісімнадцяти. 

Таким чином, сучасні випускники ЗВО зазвичай мають досвід роботи 

під час навчання, іноді навіть за своєю спеціальністю. Лише кожен третій з 

них бажає працювати за спеціальність, яку отримав під час навчання. Вони 

розраховують що влаштувавшись на роботу будуть отримувати зарплатню, 

що буде вищою ніж середня в регіоні за спеціальністю, за якою вони будуть 

працювати. Їхні очікування можна розцінити як завищені, особливо у 

порівнянні з сумою, що вказується у вакансіях, на котрі випускники дійсно 

можуть претендувати. Респонденти бажають працювати в умовах гнучкого 

графіка роботи (що неможливо в більшості спеціальностей), мати офіційне 

працевлаштування, звертаючи увагу на пропозиції, які передбачають 

можливість навчання і професійного зростання, гідну оплату та цікавість 

роботи для них. Кожен другий готовий переїхати до іншої країни заради 

вигідної пропозиції з працевлаштування. 

Роботодавцям, щоб отримати випускників ЗВО в якості освічених 

співробітників та підвищити їхню зацікавленість в працевлаштуванні за 

фахом необхідно співпрацювати з ЗВО в межах практик та 

профорієнтаційних заходів для студентів на 2-3 курсі, щоб потенційні 

працівники реалістично оцінювати майбутню зарплатню та умови праці (ще 
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до того, як випускники влаштуються на роботу в іншій сфері та втратять 

інтерес до своєї).  
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Система ціннісних орієнтацій виражає змістовне відношення людини 

до соціальної дійсності, завдяки чому визначає мотивацію її поведінки, 

робить істотний вплив на усі сторони її діяльності. Цінності не існують 

окремо, вони складають цілісну систему, а кожне суспільство та окрема 

велика група має власну структуру цінностей. За допомогою дослідження 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

161 
 

цінностей та їх структури можна оцінити особливості спрямованості 

суспільства та окремих груп, що його складають, їх ставлення до різних 

аспектів свого життя, до різних сфер суспільних взаємодій. Актуальність 

дослідження ціннісних орієнтацій двох поколінь полягає в тому, що це 

допоможе краще зрозуміти їх представників, виявити зміни, що здійснилися 

в ставленні до держави, родини, культури, роботи, економічних процесів та 

політичних орієнтирів, окреслює перспективи розвитку в майбутньому. 

Дослідження ціннісних орієнтацій в межах соціологічної науки було 

почато в роботах таких класиків як Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, 

Ф.Знанецький, У. Томас, М. Вебер. Зараз тема цінностей ретельно 

розглянута в наукових роботах таких вчених як Г.Хофстеде (модель 

«цибулі»), Ф. Тромпенаарс та Ч.Хемпден-Тернер (трьохшарова модель 

цінностей). Найбільш поширеними івикористовуваними в сучасному 

вивченні цінностей є типології Р.Інґлхарта та Ш. Шварца, також відомими є 

моделі Г. Хофстеде, К.Клакхона, М.Рокича, Ф.Тромпенаарса. 

Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій двох поколінь 

представлений в праці американських вчених НейлаХоувома і Вільямома 

Штрауса в 1991 році, які на перетині економіки, демографії та історії 

доводять, що проміжок часу в який народилась та чи інша людина, впливає 

на її світогляд та систему цінностей. Вчені стверджують, що «конфлікт 

поколінь» зовсім не пов'язаний з віковими суперечностями. що кожні 20 

років з'являється нове покоління з іншої шкалою цінностей і відмінним від 

попередників поведінкою.  

Сучасними українськими дослідниками цінностей, ціннісних 

орієнтацій, їх динаміки і вплив на соціальні процеси , такими як А. Ручка, 

С.Макеєв, О. Куценко, Є.Головаха, Н. Паніна, В. Бакіров, Л.Сокурянська 

створено підґрунтя для подальшого теоретичного та емпіричного аналізу, 

але, нажаль, новітніх досліджень не багато, тому ця тема є актуальною.  
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Для виявлення ціннісних орієнтацій представників різних поколінь та 

визначення чинників їх формування, було проведено соціологічне 

дослідження, в якому взяло участь 111 представників покоління «діти» 

(юнаки та дівчата віком від 17 до 25 років) і 111 представників покоління 

«батьки» (людей від 36 до 60 років).Було опитано приблизно рівну кількість 

респондентів за такими характеристиками як стать, вік і релігійність. 

Першим завданням нашого дослідження було виявити основні 

розбіжності в цінностях-цілях представників різних соціально-

демографічних груп. У віці 17-25 років респонденти на перше місце 

ставлять добрих та вірних друзів (4,6), на другому – матеріально 

забезпечене життя (4,5), на третьому – здоров’я, щасливе сімейне життя, 

кохання, життєва мудрість та продуктивне життя – індекс становить 4,4 

(найважливіша цінність − 5, найменш значуща − 1). Серед респондентів 

віком 36-60 років рейтинг декілька інший: на першому місці – здоров’я 

(4,7), на другому − щасливе сімейне життя (4,6), на третьому – матеріально 

забезпечене життя, добрі та вірні друзі та активне життя – індекс становить 

4,4. Таким чином жінки та чоловіки старшого віку більше цінують здоров’я 

та щасливе сімейне життя, а молодь – друзів та матеріальне забезпечення.  

 Після аналізу ієрархії цінностей представників двох поколінь, 

враховуючи гендерну приналежність, було виявлено, що для чоловіків з 

віком менше значення мають друзі, але більшого значення вони надають 

свободі та активному способу життя, яке забезпечує здоров’я.  

Після порівняння загального рейтингу термінальних цінностей у 

представників покоління «дітей» з різним матеріальним станом було 

виявлено, що більш заможні люди ( з середнім і відносно високим 

матеріальним станом) цінують значно більше розваги, щастя інших та 

суспільне покликання у порівнянні з менш забезпеченими однолітками. У 

порівнянні з «батьками», вони (молодь з середнім та відносно високим 
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достатком) також значно вище цінують суспільне покликання та щастя 

інших.  

Наступним завданням у ході роботи було порівняти рейтинг 

термінальних цінностей в залежності від місця проживання респондентів. 

Результати показали, що для сільських «дітей» порівняно з «батьками» 

більш важливими цінностями є суспільне покликання (4,3 і 3,8 відповідно) 

та розваги (4,5 і 3,7 ). Для «батьків», які є вихідцями із села, більш 

вагомими є активне життя (4,6 і 4,2 відповідно). Для міських жителів 

молодшої вікової групи у зіставленні з старшим поколінням, що мешкають 

в тій же місцевості, більш важливими є щастя інших (4,3 і 3,8) та 

продуктивне життя(4,4 і 3,8), а представники покоління «батьків» більше 

цінують досягнення свободи (4,4 і 3,2 відповідно) та здоров’я (4,9 і 4,5). 

Порівнюючи рейтинг цінностей сільських і міських представників 

серед покоління «дітей» було виявлено, що для сільських мешканців в 

порівняні з жителями міст більш важливими цінностями є розваги (4,5 і 3,9 

відповідно) та свобода (4,1 і 3,2). Отже, можна стверджувати, що рейтинг 

цінностей респондентів частково залежить від місця їх проживання, однак, 

розбіжності в термінальних цінностях в першу чергу пояснюються 

різницею поколінь. 

Наступним завданням нашого дослідження було з’ясувати основні 

відмінності рейтингу інструментальних цінностей у респондентів-

представників різних соціально-демографічних груп. Для опитаних 

представників молодшого покоління в порівнянні з «батьками» більш 

важливими є старанність, освіченість, самоконтроль та чесність. Для 

респондентів, вікова категорія яких 36-60 років, на першому місці стоїть 

тверда воля, вихованість та раціоналізм – індекс становить 4,4. 

За результатами дослідження не були виявлені істотні відмінності в 

рейтингу інструментальних цінностей для чоловіків та жінок, респондентів 

з різним матеріальним становищем. 
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Зміни, що відбуваються в політичній, економічній, культурній та 

сімейній сферах суспільства в останні десятиріччя впливають на ціннісні 

орієнтації людей. Це в першу чергу втілюється в ставленні до власної 

професійній діяльності. При виборі місця роботи, за результатами 

дослідження, респонденти керуються передусім економічними 

міркуваннями та комфортом. Серед чинників, що вважаються 

найважливішими при виборі роботи, на першому місці – зручний графік 

(68% вважають це важливим) та висока заробітна плата (63%); останні 

місця займають такі характеристики роботи як повага членів суспільства до 

представників обраної професії (3%) та робота за отриманим фахом (15%). 

Також серед топ-факторів, що впливають на вибір місця роботи – 

задоволення від процесу праці (40%), кар’єрні можливості (39%), 

стабільність (36%) та офіційне працевлаштування (36%). 

В залежності від покоління, до якого належать респонденти, їх 

погляди дещо відрізняються. Хоча серед усіх характеристик зручний графік 

роботи та висока заробітна плата займають перші місця, проте для 

опитаних– представників молодого покоління в порівнянні з «батьками» 

більш важливими є гарний соціальний пакет, стабільність, впевненість та 

близькість роботи від дому. На нашу думку, це гарантує фінансову безпеку 

для «дітей» і готує підґрунтя для створення родини. Для «батьків» в 

порівняні з «дітьми» більш важливі комфортні умови праці та задоволення, 

яке вони отримують від роботи. 

Всі респонденти на перше місце ставлять можливість отримувати 

високу заробітну плату, але для агностиків та атеїстів це є на 10% 

вагомішим, ніж для віруючих. Також, для тих, хто вірить в Бога на 10% 

більш важливіше отримувати задоволення від процесу праці, ніж для 

агностиків та атеїстів (46% та 36 % відповідно). 

Для жителів міст більш вагомими характеристиками робочого місця є 

впевненість у майбутньому та задоволення від роботи, а для жителів сіл – 
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зручний графік та близькість роботи від дому. Це може бути обумовлено 

відсутністю у сільських мешканців роботи за місцем проживання та 

потребою їздити на роботу до міста, що відбирає час та заробіток. 

На наступному етапі нашого дослідження ми порівняли рейтинг 

основних політичних цінностей для представників двох поколінь. 

Результати опитування продемонстрували, що найбільшою цінністю для 

респондентів є мир (66%). На друге місце за рейтингом вийшли демократія 

(56%) та права людини (55%). Третє за значенням займає свобода 

віросповідання (49%). Найменш значимими за рейтингом респонденти 

вважають такі політичні цінності як українська культура (23%) та 

піклування про вразливі категорії громадян (22%). В залежності від 

покоління, до якого належать респонденти їх погляди частково різняться. 

Для опитаних віком 17-25 років порівняно з «батьками» більш значимими 

виявилися цінності: демократія (61% і 51% відповідно), свобода 

віросповідання (57% і 41 %), толерантність (47% і 32%), українська 

культура (27% і 20 %) та піклування про вразливі категорії громадян (27% і 

18 %). «Діти» більш вільні у своїх судженнях, схильні до експериментів та 

помилок, але для них є важливою підтримка зі сторони суспільства. 

Свобода віросповідання − це важливий елемент самоствердження і свободи 

особисті, особливо з огляду на велику питому вагу групи віруючих в нашій 

вибірковій сукупності. 

Серед респондентів у віці 36-60 років у порівнянні з опитаними 

молодшого покоління більш вагомими є такі політичні цінності як права 

людини (60% і 51%), рівність всіх перед законом (35% і 28%).  

Для людей з низьким рівнем матеріального становища права людини 

та толерантність мають більше значення, аніж для інших. Для людей з 

середнім та відносно високим рівнем матеріального становища більш 

значимими є цінності свободи віросповідання, демократії та незалежності 
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України. Це пояснюється тим, що людина задовільнивши свої базові 

потреби, починає замислюватися про демократичні цінності. 

За результатами дослідження релігійність людини не впливає на 

ієрархію її політичних цінностей. Однак, як і було очікувано, свобода 

віросповідання більш важлива для віруючих людей (62%) в порівняні з 

невіруючими (39%). Для агностиків та атеїстів більш важливою цінністю є 

толерантність (43%), що майже на 10% більш вагомо, ніж у тих, хто вірить 

у Бога, що було неочікуване. Для жителів міст більш вагомими 

політичними цінностями є свобода віросповідання та мир, а для жителів сіл 

– права людини та незалежність України. 

В ході дослідження ми намагалися виявити існуючі гендерні 

відмінності в рейтингу політичних цінностей респондентів. Було виявлено, 

що в цілому він однаковий, але для жінок в порівнянні з чоловіками більш 

важливими політичними цінностями права людини (60% та 50% відповідно) 

та рівність всіх перед законом (35% та 28%), що на нашу думку можливо 

обумовлено історичним обмеженням їх прав. Для чоловіків вагомішими 

стали толерантність (43% і 36% відповідно) та повага до інших культур 

(37% і 28%). 

На запитання, щодо інтеграції України до Європейського Союзу 

більшість українців (44%) дають стверджувальну відповідь, при цьому 15% 

виступає за тісне співробітництво з Митним Союзом. У той же час, 15% 

респондентів висловилися проти інтеграції як з ЄС, так і МС, ще 26% не 

змогли відповісти на поставлене запитання. 

Близько 52% респондентів старшого покоління і 35% молодшого 

вважають, що місце України – в Європейському Союзі. При цьому 19% і 

12% відповідно виступає за тісне співробітництво з Митним Союзом. У той 

же час 19% «дітей» і 12% «батьків» проти інтеграції як з ЄС, так і МС, а 

34% молоді не змогли відповісти на поставлене запитання. 
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На референдумі про вступ України до НАТО «за» проголосували би 

45% опитаних, «проти» – 27% та не змогли відповісти 28% респондентів. 

60% респондентів молодшого покоління і 30% старшого проголосували 

«за» вступ до НАТО. Одначе, 17% і 36% відповідно «проти» а 30% і 25% – 

не змогли відповісти на поставлене запитання. Таким чином, «діти» більш 

позитивно оцінюють членство в НАТО. 

В незалежності від місця проживання, 45% респондентів бачать місце 

України в НАТО. «Проти» вступу – 25% жителів міст і 31% сіл. Не змогли 

відповісти на поставлене питання 30% і 25% респондентів відповідно. 

На наступному етапі нашого дослідження ми порівняли рейтинг 

основних сімейних цінностей для представників двох поколінь. 

Дослідження показало, що як старше так і молодше покоління в сім’ї на 

перше місце ставлять взаєморозуміння і взаємоповагу. Для «батьків» більш 

важливими є емоційна підтримка та відчуття необхідності і турботи про 

себе членів родини, можливість виховувати, ростити дітей та спілкуватися з 

ними, на відміну від молоді, яка в сімейному житті не так цінує ці 

можливості (вони для неї поки що не є актуальними). Для них більш 

актуальними у порівнянні з «батьками» є можливість мати близького друга 

в особі другого з подружжя (35% і 16%), матеріальна підтримка і допомога 

з боку членів сім’ї (30% і 13%). Також більш значимим для молодшого 

покоління є можливість бути з коханою людиною (36% і 32% відповідно) і 

задовольняти сексуальні потреби у сімейному житті (27% і 17% для 

старшого).  

Є гендерні відмінності у відповідях респондентів: для жінок більш 

важливим є відчуття емоційною підтримки зі сторони членів родини (39%), 

відчуття турботи (35%) та спільні захоплення (37%), а чоловіки більше 

цінують виховування дітей (35%) та спілкування з ними (37%), та 

побутовий комфорт в сім’ї (27%). 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

168 
 

За результатами дослідження, релігійність людини впливає на 

ієрархію сімейних цінностей. Віруючі люди більше цінять можливість 

виховання та спілкування з дітьми. Вони прагнуть більше піклуватися про 

своїх дітей, впливати на формування їх цінностей та духовності. Для 

агностиків та атеїстів більш важливими в порівнянні з віруючими є 

задоволення сексуальних потреб у подружньому житті (24%) та матеріальна 

підтримка з боку родини (27%).  

Таким чином, можливо зробити наступні висновки: 

 респонденти, незалежно від покоління до якого вони належать і їх 

віросповідання, серед цінностей-цілей на перше місце ставлять добрих та 

вірних друзів, матеріальне та забезпечене життя, проте для «дітей» більш 

важливими є пізнання, суспільне покликання та розваги, а для «батьків» 

значимими є здоров’я та свобода, яка забезпечує самостійність та 

незалежність у думках та вчинках; 

 чоловіки з віком менше цінують друзів, але більше значення надають 

свободі та активному життю, яке забезпечує здоров’я; 

 для опитаних представників молодшого покоління в порівнянні з 

«батьками» більш важливими є старанність, освіченість, самоконтроль та 

чесність; 

 для представників молодого покоління при виборі роботи більш 

важливими є гарний соціальний пакет, стабільність, впевненість та 

близькість роботи від дому, а представники покоління «батьків» більше 

цінують гарні умови праці та задоволення, що вони отримають від власної 

роботи; 

 для опитаних віком 17-25 років порівняно з «батьками» більш 

значимими виявилися цінності демократії, свободи віросповідання, 

толерантності та української культури, а для «батьків» більш вагомими 

політичними цінностями є права людини, свобода слова, рівність всіх перед 

законом; 
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 свобода віросповідання більш важлива для віруючих людей (62%) в 

порівняні з невіруючими (39%). Для агностиків та атеїстів більш важливою 

цінністю є толерантність (43%), що майже на 10% більш вагомо, ніж у тих, 

хто вірить у Бога, що було неочікуваним.  

 представники покоління «дітей» в порівняні з «батьками» в два рази 

активніше підтримують вступ України до НАТО (60% та 30% опитаних 

відповідно вказали на це). 

 

ДОШЛЮБНА СЕКСУАЛЬНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ 

Козлова Олена Аркадіївна 

старший викладач кафедри соціології та політології  

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

Прокопенко Андрій Сергійович  

студент СГТ-517 групи 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Сексуальність людини реалізується через її сексуальну поведінку, 

яка передбачає активність, певну систему дій у задоволенні сексуальних 

потреб. Вона має не лише біологічну, а й соціально-культурну 

зумовленість, може по-різному контролюватися свідомістю, спричинювати 

різні наслідки для її суб'єкта й осіб, на які вона спрямовується.   

Сексуальна поведінка є передумовою статевої репродукції, важливою 

складовою для встановлення стосунків між партнерами, отримання 

приємних відчуттів, підтримання почуття особистої гідності та особистого 

здоров'я. 

Актуальність даної теми полягає в тому,що основні агенти 

соціалізації (батьки, заклади освіти) не приділяють достатньої уваги 
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формуванню сексуальної культури молоді. Проблеми сексуальності 

людини, її статевої поведінки рідко обговорюються в родині, продовжують 

оминати середню та вищу освіту. Сексуальна необізнаність, відсутність 

елементарних знань, разом з агресивним культом сексу в засобах масової 

інформації (насамперед, інтернеті) сприяють тому, що українська молодь 

живе та формуються в зоні підвищеного ризику, де секс може стати таким 

же небезпечним, як і вживання алкоголю, наркотичних речовин, підліткова 

злочинність тощо. Це в свою чергу досить часто призводить до 

розбещення в сексуальному плані, незапланованої вагітності, абортів,та 

захворювання на ВІЛ-інфекцію.  

Особливості сексуальності молоді,сексуальні практики та дошлюбну 

сексуальну поведінку досліджували такі вчені як М. Фуко, Е. Гідденс, Ф. 

Райс, М. Кле та інші. Психосексуальний розвиток особистості описували у 

своїх роботах З. Фрейд, М. Боришевський, В. Васютинський, І. Кон, Н. 

Максимчук, О. Сечейко, та ін. Питання моральності, соціально-

психологічних аспектів виховання є у напрацюваннях І. Беха, В. 

Кондрашенка, Н. Мартинюка, В. Нагаєва, Л. Скаковської, Р. Сиротича та 

ін. Проблеми статевого виховання і статевої просвіти розглянуті у працях 

таких вітчизняних і зарубіжних науковців як: Т. Говорун, Н. Зимівець, І. 

Ковальчук, Т. Кожуховская, В. Кравець, І. Цушко та ін. Дослідники О. 

Балакірєва, О. Корегін, Л. Сокурянська, Н. Лещук, займаються питанням 

формування статевої культури молоді. Але бракує нових емпіричних 

досліджень, спрямованих на вивчення сексуальної поведінки молоді. Тому 

в лютому-березні 2020 року було проведено соціологічне дослідження, 

метою якого була характеристика особливостей дошлюбної сексуальної 

поведінки молоді та факторів, що впливають на неї. У цьому дослідженні 

взяли участь представники студентської молоді міста Харкова віком від 16 

до 25 років, серед яких було 73% жінок та 27% чоловіків.  
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На нашу думку, важливим питанням, яке впливає на сексуальну 

поведінку, є те, з яких джерел молодь отримує інформацію про статеві 

відносини. Перед проведенням дослідження була сформована гіпотеза, що 

сучасні студенти отримують інформацію про сексуальну поведінку 

переважно з Інтернету. Звертаючи увагу на отримані показники (73%) 

можна сказати, що дана гіпотеза цілком підтвердилася (див. рис.1). За 

результатами дослідження видно, що інформацію про сексуальну 

поведінку як хлопці так і дівчата отримують з Інтернету. Це пояснюється 

надзвичайною популярність Інтернету, він став невід’ємною частиною 

життя сучасної молоді, так як вони проводять в ньому переважну 

більшість часу. Другим важливим джерелом, звідки респонденти 

отримують інформацію про сексуальну поведінку є друзі (46%), на 

третьому місті - однолітки (26%), далі йде спеціалізована література – 

22%.  

 
Рисунок 1 – Джерела, з яких респонденти отримують знання про 

статеві стосунки, %  
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Досить цікаво порівняти відповіді на це питання з тим з яких джерел, 

на думку респондентів, молодь повинна отримувати інформацію про 

сексуальні відносини. Респонденти вважають, що молодь повинна 

отримувати інформацію про сексуальні відносини із бесід з батьками. Так 

думають 76% респондентів (рис. 2). Причому і хлопці (75%), і дівчата 

(76%) майже однаково обрали бесіди з батьками, як основне джерело, 

звідки молодь повинна отримувати інформацію про сексуальні відносини. 

Це пояснюється ти, що батьки є основним агентом соціалізації молоді, від 

них отримується більше всього інформації, у тому числі інтимного 

характеру. На другому місці йдуть бесіди з медпрацівниками (61%). 

Найбільше до лекцій медпрацівників, стосовно сексуальних відносин 

схиляються хлопці (75%), а дівчата схиляються до цього джерела дещо 

менше (56%) (див. рис.2).Такі результати пояснюються тим, що 

інформація донесена медпрацівником є найбільш повною і достовірною, 

тому що медпрацівник є компетентним в питаннях сексуальних відносин. 

Тому, на нашу думку, батькам слід більше уваги приділяти статевому 

вихованню, а пояснити їм необхідність таких бесід повинні викладачі, 

психологи, соціальні працівники.  

Результати нашого дослідження показали, що 77% респондентів на 

момент дослідження вже мали сексуальні відносини. Доля дівчат, що 

вступала в сексуальні відносини склала 81%, а хлопців 65%. При цьому 

більшість опитаних (65%) мали перший сексуальний контакт у віці 17 

років і старше, серед дівчат таких респондентів виявилось69%, а серед 

хлопців – 55%. Також 65% респондентів зазначили, що вони обидва були 

ініціаторами в сексуальних відносинах.  
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Рисунок 2 – Джерела, з яких молодь повинна отримувати 

інформацію про сексуальні стосунки, % 

 

Досить важливим елементом сексуальної культури ми вважаємо 

ставлення до використання контрацептивів. У ході дослідження було 

з’ясовано, що однолітки опитаних респондентів серед різних методів 

контрацепції найчастіше використовують презервативи, так відповіли 

100% опитаних,на другому місці – перерваний статевий акт (57%). 

Причому, переважна більшість опитаних респондентів (89%) вважає, що 

турбуватися про засоби контрацепції повинні в рівній мірі обидва 

партнера. Більшість респондентів вказала (54%), що під час їх першого 

сексуального контакту використовувався презерватив, серед дівчат цей 

показник склав 56%, а серед хлопців 50%. Потім ми намагалися визначити 

використання презервативу під час останнього сексуального контакту. В 

ході дослідження було виявлено, що 47% респондентів використовували 

презерватив, 4%  - інші засоби контрацепції, всі інші – геть не 

користувались засобами контрацепції. На наш погляд, це дуже небезпечні 
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та загрозливі показники, які свідчать про низький рівень сексуальної 

культури молоді. Тому, з метою формування статевої культури всім 

агентам соціалізації необхідно більше уваги приділяти розгляду питань, 

що стосуються позитивних аспектів сексуальності, збереження 

репродуктивного здоров’я, усвідомленого прийняття рішень, 

толерантності та поваги, гендерної рівності, сексуальних і репродуктивних 

прав молоді тощо. 

Більшість респондентів вважають, що найсприятливішим віком, у 

якому слід починати дошлюбну сексуальну поведінку є 19-22 роки (див. 

рис.3). Загальна кількість респондентів, що зазначила цей вік склала 61%, 

ще 36% опитаних вважають, що це вік 15-18 років, і лише 3% - старше 23 

років. Респонденти взагалі не обрали вік 14 років і молодше, як 

найсприятливіший для початку сексуальної поведінки.  

 
Рисунок 3 – Розподіл відповідей на питання «В якому віці, на Вашу 

думку слід починати сексуальні відносини?»,%  

 

Для характеристики індивідуального сексуального сценарію і 

поведінки надзвичайно важливим є також знання того, яка саме – більш 

ліберальна,терпима або більш сувора, репресивна – система сексуальних 

цінностей (статева мораль) засвоєна індивідом. В сучасному суспільстві 

існує широкий спектр культур і субкультур, що розрізняються за ступенем 
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терпимості щодо сексуальної поведінки і відображають переважання тих 

чи інших систем сексуальних цінностей. За цим критерієм системи 

сучасних сексуальних цінностей можна поділити на такі основні типи: 

легалізм, ситуаційна етика, гедонізм, аскетизм і раціоналізм. На основі 

такого поділу було сформульовано питання, яке дозволило визначити 

етичні системи регулювання сексуальної поведінки, норм яких 

дотримуються респонденти. Преважна більшість опитаних притримується 

думки, що сексуальні відносини повинні визначатися тільки любов'ю, 

доброю волею і впевненістю в тому, що наслідки будуть хорошими, а саме 

61% (див. рис. 4). Це означає, що респонденти схиляються до ситуаційної 

етики, вона є найбільш поширеною в даний час. Однакова кількість 

респондентів, а саме 16% обрали такі етичні системи як гедонізм та 

раціоналізм. 

 
Рисунок 4 – Етичні системи регулювання сексуальної поведінки,% 

 

Що стосується мотивів вступу респондентів в сексуальні відносини, 

то на їх думку найбільш важливими є зовнішня привабливість партнера 
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(42%); цікавість, прагнення отримати нову інформацію (39%) і прагнення 

отримати фізичне задоволення (38%). При цьому цікаво, що дляхлопців 

основним мотивом вступу в сексуальні відносини є цікавість, прагнення 

отримати нову інформацію, а для дівчат- зовнішня привабливість партнера 

(див. рис.5). 

 
Рисунок 5 – Мотиви вступу респондентів в сексуальні відносини, % 

 

Таким чином, вивчення сексуальної поведінки молоді є надзвичайно 

актуальним питанням, тому просвіта з питань контрацепції, профілактики 

абортів та хвороб, які передаються статевим шляхом повинна стати одним 

з важливих напрямків діяльності закладів освіти та охорони здоров’я, а 

також соціальних служб. В майбутній перспективі, вивчення сексуальної 

поведінки допоможе вирішити ряд гострих проблем суспільства, серед 

яких психологічні проблеми (розчарування, депресії тощо), соціальні 

проблеми (одиноке материнство, рання небажана вагітність, припинення 

навчання, ранній вік вступу до шлюбу, що призводить до росту кількості 

розлучень та ін.), фізіологічні проблеми (венеричні хвороби, ВІЛ-інфекція, 
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аборти) та ін. Сексуальна освіта є проблемним питанням у всьому світі. У 

наш час молодь отримує мало якісної інформації з цього питання, що 

робить її дуже вразливою. Серед важливих кроків подолання цієї 

проблеми можна запропонувати врахування інтересів молоді щодо їхніх 

потреб у сексуальній освіті та статевому вихованні шляхом проведення в 

Україні соціологічних досліджень молоді, бажано із залученням 

міжнародних дослідницьких проектів; залучення молоді до обговорення 

питань, пов’язаних зі статевим вихованням, покращення доступу до 

засобів контрацепції. 

 

МАЛЮНОК ЯК ОСНОВА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕТВА ТА 

ВЕКТОР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Ігнашина-Стоколяс Алла Олександрівна 

викладач кафедри культурологічних дисциплін  та образотворчого мистецтва 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія  

 

В процесі підготовки фахівців педагогічного напрямку важливе 

місце займає здобування професійної кваліфікації, а також розвиток їхньої 

естетичної та художньої культури. Викладання дисциплін художнього 

напрямку є важливим засобом для досягнення мети в естетичному 

вихованні. Навчальні дисципліни образотворчого мистецтва спрямовані на 

розвиток творчої особистості та естетичного сприйняття навколишнього 

світу.  

Сьогодення аргументоване необхідністю підвищення рівня освіти та 

спрямуванні на досягнення європейського рівня. Дисципліни художньо-

естетичного курсу мають вагоме значення в досягненні поставленої мети. 

Малюнок, живопис, дизайн, декоративно-прикладне мистецтво, народне 

ліплення, скульптура є тими джерелами, які несуть в собі інформацію про 

певні періоди життя людей, їх уподобання, традиції та культуру.  
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Навчальний процес занять з образотворчого мистецтва навчає 

сприймати та розуміти навколишній світ, виховує глибоке конструктивне 

бачення предмета, навчає розуміти прекрасне і віднаходити його не тільки у 

творах мистецтва, а й в навколишньому просторі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дисципліни художньо-

мистецького напрямку формують емоційне сприйняття конструкції форми 

та кольору предмета, навчають самостійно створювати прекрасне такими 

засобами, як звичайний графітний олівець, Усе це загалом виховує ту 

художню та естетичну культуру людини, яка в подальших життєвих 

справах і ситуаціях допоможе зорієнтуватися у прекрасному та потворному, 

щоб вибрати правильний життєвий шлях. 

Малюнок в системі викладання образотворчого мистецтва – є дієвим 

засобом розвитку, перш за все, зорової пам’яті, уяви, яка згодом переростає 

в творчу уяву, просторове бачення та художні здібності. Процес малювання 

виконує пізнавальну, виховну та перетворювальну функції, відтворює з світ 

через зображення. Свідченням цього є історичні періоди розвитку людства, 

що подарували нам прекрасні зразки наскельних малюнків, малюнків на 

предметах побуту. 

Демократичні умови розвитку творчості, сприяють виникненню 

нових видів і напрямів образотворчого мистецтва, визначають потребу 

нових інноваційних технологій у сучасній системі викладання художніх 

дисциплін. Пріоритетним освоєння сучасних науково-педагогічних 

технологій є питанням теоретико-методологічних основ розвитку 

особистості у мистецькій освіті сучасної Європи. Важливо спрямувати 

увагу української вищої школи на пошуки наукових розробок методики 

викладання спеціальних художніх дисциплін. Найчастіше пропонуються 

дослідницькі роботи мистецтвознавців з огляду на ту чи іншу виставку або 

художній твір, чи творчий шлях окремого митця. Слід сказати, що такі 

роботи посідають належне місце в художньому житті України, але було б 
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корисним все-таки збагатити і методичну базу науковими розробками 

пошуків нових систем і технологій викладання дисциплін художнього 

напряму.  

Україна славиться своїми митцями, педагогами, багатьма 

осередками розвитку художньої культури: музеями, садибами з певними 

колекціями творів мистецтва, центрами пропаганди української культури, 

будинками народної творчості, але головне, чим можна пишатися вже 

сьогодні – це художні навчальні заклади різного рівня акредитації. В 

Україні майже в кожному регіоні працюють вищі художні державні 

навчальні заклади, які нараховують багаторічну історію свого існування. Це 

Київська художня академія, Харківська державна академія дизайну та 

мистецтва, Львівська художня академія, інститут декоративно-прикладного 

мистецтва в місті Косові Івано-Франківської області. Слід згадати так звані 

в минулому художні училища України в Луганську, Донецьку, 

Сімферополі, Києві, Львові, Харкові, у місті Вижниця Чернівецької області 

призвані вирішувати актуальну проблему підвищення рівня викладання 

спеціальних художніх дисциплін і створення певної системи художньої 

фахової Європейської освіти. Вони мають стати центрами розвитку 

науково-педагогічного потенціалу для всієї художньої школи України.  

Отже, виходячи з вищезазначеного, необхідно зберегти українську 

національну художню школу в контексті розвитку європейської освіти, 

якоснову розвитку особистості. Велике значення для досягнення цієї мети 

має матеріально-технічне забезпечення системи викладання. Особливої 

уваги слід надати інформаційно-технічнім засобам, які здатні належним 

рівнем збагатити сучасну систему навчання візуальним, звуковим і 

текстовим рядом, що в свою чергу скорочує час на пошук потрібної 

літератури, перегляду так необхідного ілюстративного матеріалу і ,що дуже 

важливо, збільшує час на виконання практичних робіт як основи основ 

підготовки художника – митця. 
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Сьогоднішня система професійної освіти в України має відповідати 

європейській, а значить – бути матеріально та технічно забезпечена 

необхідними засобами навчання й орієнтуватися на втілення інноваційних 

новітніх технологій. 

Варто зазначити, що невід’ємною частиною художньо-професійної 

освіти є самостійна робота студентів і особливо практична. Це перш за все 

заняття малюнком і живописом і ліпленням. 

Самостійна практична робота виховує необхідні професійні риси та 

формує професійну майстерність художника-митця. Основною 

дисципліною художньої майстерності є малюнок. Художники будь-якого 

видового чи жанрового напряму в своїй роботі користуються однаковими 

засобами виразності, але найголовнішим є все-таки малюнок. 

Якщо розглядати малюнок як спеціальну дисципліну образотворчого 

мистецтва, то слід зазначити, що саме малюнок дає знання законів побудови 

тривимірних предметів на площині, моделювання форми світлотінню, 

передачі глибини і простору засобами лінійної та повітряної перспективи, а 

також дає знання конструкції предметів та основ пластичної анатомії. За 

допомогою олівця фахівець вивчає закономірності форми предмета та 

простору, а значить, відбувається вивчення реального середовища, що так 

вважливо для розвитку інженерно-конструктивного мислення майбутнього 

фахівця і не тільки мистецького напряму. 

Природа та натура, як визначено назавжди, є головним учителем 

художника, а малюнок – основою навчання. Це означає, що обов’язковою 

умовою навчання малюнку є наполегливе вивчення природи та всіх 

багатогранних її форм. Найбільш корисною вправою є малювання з натури 

методом неспішних, закінчених у деталях малюнків, а також швидких 

ескізних замальовок різними художніми засобами. Малюнок як дисципліна, 

вимагає щоденних вправ. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомий художник 

І.Є.Грабар писав: «У художній школі потрібно навчати тільки простих і 

нехитрих речей, тільки грамоти, відкидаючи всі складності як непотрібний 

мотлох, що забирають дорогоцінний час заняття. Треба навчати азбуки 

малювання і живопису, решту учень осягне самостійно». 

У таблицях посібника А.Баумгарта «Керівництво з навчання 

малюнка», (1900р.) є вислів А.Дюрера: «...ти повинен знати, що чим 

точніше ти наблизишся до природи в житті, у своєму відтворенні, тим 

краще і досконаліше буде твоя робота". 

Художники Відродження особливу увагу приділяли малюнку. Вони 

стверджували, що малюнок акумулює в собі все найголовніше, що так 

необхідне художнику для успішної роботи. Малюнок – найвища точка 

живопису, скульптури й архітектури; малюнок – джерело та корінь усілякої 

науки, так зазначав Мікеланджело. Художники Відродження зробили 

великий вклад у методику викладання малюнка, вони сформували 

ставлення до малюнка, як до головного, провідного, навчального предмета, 

визначили його як спеціальну навчальну дисципліну. 

Сімнадцяте століття вважається періодом становлення малюнка як 

навчальної дисципліни і розвитку нової педагогічної системи викладання – 

академічної. Слід зазначити, що в основу академічної системи освіти і 

викладання малюнка було покладено досягнення педагогічної практики 

таких відомих художніх шкіл, як приватна школа Проспера Фонтани, 

Кальварта, академії малюнка у Флоренції, академії Святого Луки в Римі, 

Болонської академії мистецтв братів Карраччі. Цікавим фактом є те, що в 

шістнадцятому та сімнадцятому століттях академічні школи з підготовки 

художників уже розраховували на співпрацю спільноти та уряду. 

Формулювання цілей статті. Значне місце у вивченні та дослідженні 

системи викладання художніх дисциплін, заслуговує Болонська академія 

мистецтв. Уся система викладання була націлена на наукове обґрунтування 
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окремих положень малюнка, як основної, провідної навчальної дисципліни. 

Болонська академія мистецтва, перша серед собі подібних, піднесла 

значення навчальної дисципліни – малюнок – і визначила його самостійним 

предметом. Брати Карраччі розробили методику викладання малюнка, 

живопису і композиції, створили та забезпечили академію навчальними і 

методичними посібниками. Це була краща академія серед діючих на той 

час. Академія видавала методичні посібники, які можна використовувати і 

сьогодні.  

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок в даному 

напрямку. Важливим фактором стимулювання навчання вперше в історії, 

Карраччі започаткували у своїй Академії нагороди за краще виконання 

навчальної роботи. Цим було заявлено про новий тип системи заохочення 

та конкурентної спроможності ще під час навчання. Пізніше, взявши за 

основу систему заохочення в Болоньї, академія мистецтв у Петербурзі 

започаткувала великі й малі золоті медалі, а також створила систему 

пенсіонерів з метою фінансової підтримки талановитих учнів під час 

додаткового навчання в Італії. 

Надаючи вагомого значення системі викладання спеціальних 

художніх дисциплін доходимо до висновку, що власне малюнок як 

навчальна дисципліна є основою образотворчого мистецтва. Сьогоднішня 

вища художня школа має визначати ці пріоритети і спрямувати наукові й 

методичні сили на розвиток та підтримку основної дисципліни художнього 

професійного напряму.  
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В Україні історично склався широкий спектр регіонально-політичних 

та регіонально-культурних відмінностей, існує неоднозначне ставлення 

населення до багатьох подій минулого та сучасності. Сучасні суспільно-

політичні події актуалізують потребу удосконалення національно-

патріотичного виховання молодого покоління, яке повинно бути 

спрямоване на формування високої національної свідомості, почуття любові 

до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, державних 

та національних символів, готовності до виконання громадянських і 

конституційних обов’язків.  

Проблеми соціально-економічного становища українського 

суспільства на сучасному етапі, зниження рівня життя більшості населення, 

його розшарування, знецінення традиційних моральних норм і цінностей, 

пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, невизначеність в оцінці 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

184 
 

подій історичного минулого українського народу негативно вплинули на 

моральні цінності підростаючого покоління. 

Такі доленосні події, як Революція Гідності, жертовний подвиг Героїв 

Небесної Сотні, збройне протистояння на сході країни, чітко засвідчили 

життєву необхідність щодо активізації національно-патріотичного та 

військово-патріотичного виховання дітей та молоді, що є питанням 

національної безпеки. Саме виховання національних почуттів і патріотизму 

є одним з основних засобів консолідації української політичної нації. 

Ідея патріотизму завжди була і залишається основою консолідації 

суспільства. Адже патріотизм є джерелом духовних і моральних сил і 

здоров’я суспільства, його життєздатності, які найбільш яскраво 

проявляються у переломні моменти розвитку, в періоди важких 

випробувань. Повноцінне життя в суспільстві і державі неможливе, якщо 

система виховання підростаючого покоління позбавлена моральних основ, 

любові до Батьківщини.  

Як стверджують автори Національної доповіді про стан і перспективи 

розвитку освіти в Україні (2016р.) національно-патріотичне виховання має 

відігравати випереджальну роль у демократичному процесі, стати засобом 

відродження національної культури, припинення соціальної деградації, 

стимулом пробудження таких моральних якостей, як совість, людяність, 

почуття власної гідності; засобом самоорганізації, особистісної 

відповідальності; гарантом громадянського миру. 

Адже усі спроби здійснити реформи в політичній, соціально-

економічній, культурній чи іншій сферах будуть приречені на провал, якщо 

не спиратимуться на духовно-моральні та патріотичні цінності. 

Саме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати українців, 

зберегти те, що протягом століть було нашою метою, – незалежну державу. 

З’єднати розірваний ланцюг, заповнити духовну порожнечу здатна тільки 

цілеспрямована система заходів, впроваджена у всі ланки національного 
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виховання, починаючи від дошкільних навчальних закладів і закінчуючи 

вищою освітою. 

Тому одним з важливих завдань сучасної педагогіки є теоретичне та 

методичне обґрунтування систем виховання у різних типах навчальних 

закладів. Адже вони повинні сформувати гармонійно розвинену, 

високоосвічену, соціально активну й національно свідому людину, яка 

наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними 

якостями. родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань 

національної та світової культури, здатної до саморозвитку та 

самовдосконалення.  

У таких умовах необхідність оптимізації процесу виховання високо 

моральної, духовно багатої особистості, громадянина-патріота 

самоочевидна й передбачає на підставі комплексного застосування 

соціальних, соціально-психологічних, педагогічних методик і технологій 

формування здорового, адекватного сприйняття соціальної дійсності, 

здатності до саморегуляції, стійкості, здорового соціального самопочуття. 

Інтегруючим началом може й повинна виступити ідея національно-

державного патріотизму,реалізація якої починається вже з раннього 

дитинства. 

Видатний мислитель М.О.Бердяєв писав, що всі політичні досягнення 

залежать від патріотичної наснаги, росту національної свідомості в 

суспільстві й народі. Народ повинен зробити гігантське напруження духу, 

щоб довести світові, що в нас є патріотизм, національна свідомість, гідність. 

Зрілість для світового життя і світової ролі буде прямо пропорційна 

свідомому громадянському патріотизму[1, с.27]. 

Консолідуюче значення ідеї патріотизму зумовлене тим, що: 

- по-перше, вона є відносно партійно-нейтральною, не пов’язаною з 

будь-якими класово-політичними, партійними інтересами; 
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- по-друге, Батьківщина – поняття інтернаціональне, воно не 

підтверджене ані державницькими, ані націоналістичними амбіціями; 

- по-третє, ідея патріотизму прийнятна для усіх релігій, вона 

забезпечує міжконфесійну єдність; 

- по-четверте, ця консолідуюча ідея має досить простий і зрозумілий 

усім механізм її реалізації на практиці у вигляді патріотичної поведінки. 

Ідея патріотизму настільки загальнозначуща, що антипатріотизм, 

виражений у заподіянні шкоди своїй Вітчизні, як у прямій, так і в 

опосередкованій формах, усе ще вважається в Україні не тільки 

незаконним, а й аморальним, гріховним (за винятком мафіозних 

угруповань, корумпованих чиновників, осіб, орієнтованих на одержання 

прибутку будь-якою ціною). Іншими словами, ця ідея має потужний пласт 

повсякденно-психологічного підкріплення в вигляді традицій, звичаїв, 

обрядів тощо. 

Однак, слід ще раз підкреслити, що одного психологічного рівня 

недостатньо, ідею Батьківщини, патріотизму потрібно підсилити 

ідеологічною складовою, сформувати державно-патріотичну ідеологію в 

світлі національно-політичної свідомості суспільства. З іншого боку, 

повинні бути передбаченими й реалізованими конкретні напрямки, шляхи, 

форми реалізації такої державної програми. 

Цінності ідеології державного та військового будівництва мають 

виразно духовний характер. Адже тільки духовне може компенсувати вплив 

соціальних суперечностей, глибоко проникати в серця людей, єднати їх у 

єдине ціле, творити з поділеного на групи населення людську спільність, 

розрізнене робити єдиним. Державницька ідеологія, що базується на 

загальнонаціональній ідеї, має національний характер, в основі її лежать 

інтереси нації. Консолідація нації й держави створює підґрунтя для 

виникнення національно-державницького патріотизму, тобто почуття 

відданості Україні всіх громадян незалежно від національності. 
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Оптимізація процесу соціалізації молоді в сучасних умовах має 

розглядатися як складова всього комплексу проблем загальнодержавного 

масштабу й буде набагато ефективнішою, коли буде вирішуватись комплекс 

заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, їх підготовки 

до захисту держави, до служби в Збройних Силах України. 

Основними напрямками й механізмами формування національно-

патріотичних якостей підростаючого покоління України мають бути 

наступні: 

1 Удосконалення нормативно-правової бази героїко-патріотичного 

виховання : 

- підготовка нормативно-правових актів із питань національно-

патріотичного виховання, внесення відповідних змін до законодавства; 

- визначення механізмів економічного стимулювання суб’єктів 

господарської діяльності, що здійснюють підтримку заходів ветеранських, 

молодіжних і дитячих громадських організацій, направлених на 

формування патріотичних якостей; 

- розробка порядку проведення всеукраїнських військово-спортивних 

ігор і конкурсів, присвячених проблемам героїко-патріотичного виховання. 

2 Активізація діяльності органів державної влади й громадських 

організацій у сфері формування національно-патріотичних якостей: 

- забезпечення системності патріотичного виховання; 

- об’єднання й координація зусиль центральних і місцевих органів 

влади в роботі по військово-патріотичному вихованню; 

- посилення військово-патріотичної роботи, проведення днів та 

місячників захисника Вітчизни, «Вахт пам’яті», пошуково-краєзнавчої 

роботи, військово-спортивних ігор і туристичних походів; 

- залучення молоді до вивчення культури, історії України, пропаганда 

досягнень вітчизняної культури й мистецтва, підтримка діяльності творчих 

об’єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів; 
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- виховання культури поведінки, поваги до старшого покоління, 

правової свідомості, турботливого ставлення до природи; 

- створення відповідних умов і залучення молоді до занять фізичною 

культурою й спортом, направлення набутого фізичного виховання на 

підготовку до праці й захисту Вітчизни; 

- удосконалення системи підготовки й перепідготовки кадрів, що 

займаються питаннями формування національно-патріотичних якостей; 

- активне залучення до формування національно-патріотичних 

якостей у молоді ветеранських громадських організацій, використання їх 

досвіду й духовного потенціалу з метою збереження та примноження 

славних бойових і трудових традицій нашого народу. 

3 Інформаційно-пропагандистське забезпечення національно-

патріотичного виховання молоді: 

- розробка рекомендацій про посилення героїко-патріотичної 

направленості програм радіомовлення та телебачення, матеріалів 

друкованих засобів масової інформації; 

- активна протидія ідеям, що фальсифікують історію України та її 

діяльність; 

- організація в теле-, радіопрограмах і пресі постійно діючих рубрик 

про формування національно-патріотичних якостей у молоді, про досвід 

роботи в даному напрямку різних соціальних інституцій, в тому числі 

ветеранських, молодіжних та дитячих громадських організацій, із 

залученням до обговорення проблем патріотичного виховання відомих 

учених, педагогів, ветеранів війни й праці, лідерів і активістів громадських 

організацій. 

4 Посилення ролі сім’ї в процесі формування національно-

патріотичних якостей молоді: 



 
Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри, грудень, 
2020 
 

189 
 

- створення належного рівня життєдіяльності сім’ї, належних умов 

для духовного, морально-етичного, художньо-естетичного, фізичного, 

інтелектуального та освітнього розвитку дітей; 

- підвищення педагогічної культури батьків, зокрема шляхом 

підготовки нових програм і підручників з питань героїко-патріотичного 

виховання. 

5 Формування науково-теоретичних і методичних основ формування 

національно-патріотичних якостей: 

- здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази 

історичних подій, публікацій нових архівних документів, видання 

військово-історичної літератури, мемуарів, довідкових матеріалів про 

досягнення України, серій книг військово-патріотичного змісту; 

- підготовка й видання наукових праць, науково-методичних, 

навчальних підручників і рекомендацій з питань героїко-патріотичного 

виховання молоді; 

- систематичне проведення науково-практичних конференцій, 

семінарів з проблеми формування національно-патріотичних якостей 

молоді; 

- створення на базі найкращих наукових установ і закладів освіти 

експериментальних центрів для розробки виховних інноваційних 

технологій, розповсюдження передового досвіду виховної роботи [3]. 

Основна мета цих новацій – виховати сучасну молодь гуманною, 

творчою, відповідальною, з активною життєвою позицією, яка б могла 

реалізувати себе. Без пробудження таких моральних феноменів, як 

патріотизм, совість, почуття власної гідності, обов’язок, чесність, 

працелюбність навряд чи можна розраховувати на поліпшення ситуації в 

країні. Саме тому в сьогоднішніх умовах державотворчого процесу в 

Україні відбувається активний різнобічний пошук нової моральної 
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парадигми в філософії, психолого-педагогічній науці, державних 

структурах, школі, сім’ї. 
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Основні цілі й завдання національної системи освіти, визначені в ряді 

державних документів, можуть бути досягнутими за умови, що 

забезпечення справи організації сприятливого освітньо-культурного 
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середовища розвитку дітей і молоді, їхніх творчих здібностей та 

особистісного потенціалу буде здійснюватися педагогами, здатними на 

високому рівні організовувати освітній процес, вести наукові дослідження, 

опановувати новими технологіями та інформаційними системами, 

узагальнювати передовий педагогічний і методичний досвід, критично 

оцінювати результати власної роботи, творчо працювати над власним 

самовдосконаленням. 

Освітній процес вищого навчального закладу відбувається 

безпосередньо в соціокультурному середовищі, яке є могутнім фактором, 

що впливає на виховну діяльність, тому здавна є об’єктом наукового 

дослідження. Однак в останні десятиліття інтерес до вивчення проблем 

середовища значно зріс.  

Вплив середовища на формування особистості, актуалізацію творчого 

потенціалу особистості вихованця безпосередньо створенням педагогічного 

середовища розглядали Ш. Амонашвілі, А. Анохін, А. Гельмонт, 

В. Семенов. Вплив культурного середовища на особистість молодої людини 

досліджували А. Трошева, Н. Романченко, освітнього – А. Воронін, 

С. Дерябо, В. Левін. Роль навколишнього середовища у становленн 

особистості людини з‘ясовували В. Афанасьєв, Г. Тараскіна та ін. 

На теперішній час у монографіях, дисертаціях та інших наукових 

працях висвітлено теоретичні концепції, класифікації, дефініції 

«середовище» (С. Сергеєв, В. Ясвін, К. Ясперс тощо). Набув поширення 

термін «освітнє середовище» (Є. Бондаревська, В. Веснін, Л. Кепачевська, 

І. Левицька, А. Лукіна, І. Улановська, І. Щендрик та ін.), робляться спроби 

класифікувати освітні середовища. Категорію «освітньо-виховне 

середовище» вивчали Л. Буєва, Ю. Мануйлов, Л. Новикова, В. Петрівський, 

Н. Селиванова, І. Якиманська та інші, «творче освітнє середовище» 

(К. Приходченко, В. Ясвін). У сучасних умовах інформатизації суспільства 
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науково обґрунтованим та широко вживаним є термін «інформаційно-

освітнє середовище навчального закладу» (А. Білощицький, С. Лещук).  

Аналіз наукових досліджень із педагогіки, психології, філософії, 

соціології, культурології, екології вказує на те, що середовище визначається 

одним із провідних чинників розвитку особистості, який впливає на 

педагогічний процес, тому є об’єктом наукового дослідження. 

Вивчаючи поняття «середовище» та його вплив на розвиток та 

формування особистості, ми проаналізували низку вже існуючих 

досліджень та публікацій, що велися з цього питання. Одне з цікавих 

тверджень нам надає І.С. Кон. Дорога через «впливи середовища в цілому, 

які залучають індивіда до участі в суспільному житті, вчать його розумінню 

культури, поведінці в колективах, твердженню себе і виконанню різних 

соціальних ролей» (І.С. Кон) є одним з напрямів непрямих виховних 

впливів. При такому підході становлення ціннісних орієнтацій відбувається 

як би стихійно, в індивідуальному русі кожного дитяти в спеціально 

педагогічно організованому середовищі.  

Основні функціональні ознаки освітнього середовища – його 

гуманітарний, розвивальний характер. Але щоб ці ознаки змогли виявитися, 

соціально-освітнє середовище мусить бути спроектоване, організоване й 

технологічно побудоване [1, с.38] 

Важливою в контексті нашого дослідження є думка багатьох науковців 

і зокрема І. Щендрика, що середовище (освітнє, виховне і т.д.) складається 

не само по собі і не на основі рекомендацій або побажань, для його 

виникнення необхідна спеціально організована діяльність, зокрема 

педагогічна, ефективність якої є лише за умови її проектування [6, с. 263]. А 

тому, виникає потреба цілеспрямованого, усвідомленого підходу до 

дослідження стратегії професійної підготовки майбутніх педагогів на основі 

розробки інноваційного проекту її освітнього середовища у вищій школі. 

Педагогічне проектування дасть змогу забезпечити перехід наявного стану 
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професійної підготовки майбутнього вихователя та вчителя на якісно новий 

рівень, оптимізувати його зміст, організацію і керування ним. 

Визначаючи стратегію розвитку виховання в нових умовах, правомірно 

порушити питання про формування освітньо-виховногосередовища при 

моделюванні виховного простору особистості, родини, педагогічних 

колективів освітніх установ як одного з напрямів непрямих виховних 

впливів, тобто через «вплив середовища в цілому, що залучає індивіда до 

участі в суспільному житті, навчає його розумінню культури, поведінки в 

колективах, самоствердженню себе і виконанню різних соціальних ролей» 

[2, с. 263]. 

Взаємодія освіти і середовища взаємозумовлена і виявляється в таких 

аспектах: особистісне зростання (самовизначення, саморозвитку, 

самореалізації) за допомогою розвитку структур культурної діяльності, 

зміни особистісного, культурного, творчого і професійного досвіду, 

динаміки культури); підвищення рівня культури (тобто якості й ступеня 

вияву ціннісного змісту) окремих освітньо-професійних процесів, систем, 

співтовариств і вищих навчальних закладів; розвиток і зростання рівня 

культури освіти як сфери в цілому, зміни соціокультурного контексту 

освіти (її наочних, інформаційних і суб’єктних середовищ, моделей, форм і 

механізмів організації) у процесі навчання у вищій школі. 

Варто також зауважити, що керівництво діяльністю та спілкуванням 

студентів відбувається в конкретному освітньо-виховному середовищі, яка 

або сприяє ефективній реалізації виховної функції, служить каталізатором, 

що активізує процес виховання, або гальмує його. Отже роль освітньо-

виховного середовища вагома, її значення важко переоцінити. 

Найбільш характерними ознаками такого середовища є: культування 

родини як головної умови й чинника виховання; моральний характер 

взаємин між людьми, змістом якого стають такі цінності, як любов, 

милосердя, терпимість, повага, гідність, оптимізм; культуротворчий 
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характер життя людей, що ґрунтується на збереженні й продовженні 

культурно-історичних традицій, екологічному добробуті; ставлення до 

освітньої установи як частини середовища, що гармонійно співпрацює із 

середовищем. 

Своєвтіленнятакастратегіязнаходить в 

експериментальнійструктуризаціїсоціально-педагогічногосередовища з 

високими характеристиками життєдіяльності, головнимисуб’єктамиякої є 

особистість і первиннийколектив. Створюєтьсяособливиймікросоціум, 

щовідрізняється за рядом істотнихпоказниківвідзвичайногосередовища.  

Такими показниками, на нашу думку, є: високий рівень суспільного 

визнання соціальної значущості педагогічної й освітньої діяльності; 

змістовна спільна діяльність студентів, орієнтована на високі соціальні 

цінності; значна автономія особистості і студентських колективів, 

стимулювання їхньої ініціативи; взаємозалежний характер спільної 

діяльності, що здійснюється в єдиному фізичному і психологічному 

просторі; стимулювання кооперативних форм міжгрупової взаємодії; 

паритетність взаємин викладачів і студентів.  

В основу освітнього процесу повинна бути покладена така діяльність, 

яка ґрунтується на засвоєнні наукової картини світу і педагогічної 

дійсності, на культурному аналізі і синтезі, на усвідомленні освітніх 

цінностей і цілей. Це стане основою для формування і 

розвиткутворчогомислення, яке пов’язане з інтуїтивним, 

ціліснимпізнаннямсвіту. Такеможливе за умовимоделювання і 

формуванняновихідеалів, цілей, цінностейіснування і розвиткулюдини в 

культурних формах 

педагогізаціїосвітньогосоціокультурногосередовищавищогопедагогічного 

закладу освіти, розробкиновихстандартівпедагогічноїосвіти. 

Освітня установа, якою є вищий навчальний заклад, має розвиватися як 

центр культури, гуманітарної допомоги, захисту й підтримки кожної 
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особистості. Це потребує створення спеціальних заходів для створення 

освітньо-виховного середовища, у якому відбувається вільний вибір 

особистістю способів творчої самореалізації та її культурний саморозвиток, 

і здійснення соціально-педагогічного захисту, допомоги і підтримки 

кожного студента у його адаптації до соціуму і життєвому самовизначенні 

[2, с. 44]. 

Значний інтерес у контексті обраного нами аспекту вивчення мають 

праціЄ. Бондаревської, яка охарактеризувала взаємозв’язок підходів 

культурологічного та середовищного, зокрема вона зазначає, що «суть … 

полягає у ціннісному відношенні до природного і соціального середовища і 

включення навчання в цілісне середовище в якості його системотворчого 

культуротворчого фактора» [1, с. 163]. Мова йде не лише про те, що кожна 

окрема особистість творить культуру, а про те, що повинно бути створене 

могутнє освітнє середовище, що творить культуру та перетворює соціум. На 

її думку культурно-виховне середовище, це, насамперед, гуманітарне 

середовище. Воно спрямоване на перетворення вищого навчального закладу 

в центр духовно-інтелектуального розвитку особистості, центр культури і 

виховання. Визначають три рівні культурно-виховного середовища вищого 

педагогічного навчального закладу: загальне, соціокультурне, гуманітарне. 

Загальне охоплює всі напрямки діяльності педагогічної системи вищого 

навчального закладу; соціокультурне сприяє формуванню духовного світу 

особистості студента; гуманітарне, що зумовлене одержанням 

світоглядного гуманітарного знання, формує духовно-культурні цінності 

особистості студента. 

Гуманітарне середовище сприяє тому, щоб майбутні фахівці 

отримували системні гуманітарні знання; формує різні погляди та позиції 

щодо розвитку суспільно-політичних й економічних процесів; допомагає 

розвитку і саморозвиткові особистості студента, створенню умов для його 

постійного загальнокультурного та професійного зростання. 
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Функціонування гуманітарного середовища забезпечується 

цілеспрямованою діяльністю всіх зацікавлених структур вищого 

педагогічного навчального закладу. 

Створення гуманітарного середовища, як необхідної умови успішного 

функціонування ВПНЗ, вимагає комплексного вирішення взаємозалежних 

проблем у галузі: здійснення навчального процесу з урахуванням 

психологічних і фізіологічних особливостей студентів; організації побуту, 

дозвілля й відпочинку; художньої творчості; створення комфортного 

соціально-психологічного клімату, атмосфери довіри та творчості, 

реалізації ідей співробітництва, демократії та гуманізму. 

Складовими елементами цієї діяльності є: викладання широкого 

спектру обов’язкових й вибіркових курсів з гуманітарних наук, уміщення 

природничо-наукових і технічних знань до єдиного універсального циклу 

наук про людину, суспільство та природу; підвищення ролі освіти, духовно-

моральних цінностей, загальної культури у формуванні особистості 

фахівця;  розширення гуманітарної та природного-наукової складової вищої 

освіти як підґрунтя цілісного й системного сприйняття світу; зростання ролі 

загальної спеціальної інформованості студента, вирішення проблем 

визначення принципів добору і систематизації знань, пошуку нових форм 

їхнього синтезу з урахуванням особливих потреб цієї групи студентів; 

активний вплив різних видів духовної культури, науки, мистецтва, 

природних і гуманітарних наук, повернення до цінностей різних релігій і 

конфесій; історичні зміни у взаєминах між викладачами і студентами: 

активний перехід від авторитарних методів спілкування до вільного 

партнерства, співробітництва в освітньому процесі, спільного творчого 

пошуку. 

Вивчаючи поняття «середовище» та «середовищний підхід» нами було 

проаналізовано низку останніх публікацій сучасних вчених та педагогів. Як 

зазначає О. Севастьянова, середовищний підхід у вихованні базується на 
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комплексі науково-філософських уявлень про те, чим є особистість, 

середовище, як вони пов’язані між собою, яким може і повинно бути 

опосередковане управління процесом розвитку і формування особистості 

дитини [5, с.43]. 

Середовищний підхід тлумачить середовище як засіб виховання і як 

технологію опосередкованого управління (через середовище) процесом 

формування і розвитку дитини, а не просто як умову чи фактор. Він є 

особливим способом пізнання і розвитку особистості дитини, системою 

взаємодії з середовищем, яка перетворює його на засіб діагностики, 

проектування і продукування виховного результату. Середовищний підхід 

забезпечує створення простору, у якому, завдяки цілеспрямованій 

превентивновиховній діяльності уможливлюється розвиток соціальності 

індивіда задля його ефективного соціального становлення і перетворення на 

суб’єкт соціального розвитку самого себе і соціуму. Середовищний підхід у 

вихованні включає різні варіанти взаємодії з середовищем (сім’єю, 

установами культури). Суть цього підходу в тому, щоб виховувати дітей (та 

і педагогів) через те середовище, яке оточує їх як спільність, через 

організацію сприйняття цього середовища, що удосконалюється самими 

дітьми за допомогою педагогів, батьків, друзів. 

Аналізуючи працю В. Мелешко, нам стає відомо, що науковець 

наголошує на необхідності та важливості впровадження середовищного 

підходу у діяльність педагогічних колективів, тому як вн спонукає до 

пошуку інноваційних технологій, залучення різноманітних засобів для 

розширення можливостей освітнього середовища, реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій, активізує участь дітей та педагогів у проектній 

діяльності, у роботі цільових центрів, шкільних об’єднань, предметних 

гуртках [3, c. 24-27]. 

К. Приходченко у своєму дослідженні, вважає, що технологія 

створення творчого освітньо-виховного середовища є інноваційною, яка 
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веде до оновлення в розвитку, сприяє формуванню нового типу особистості. 

У своїй роботі науковець розглядає саме творче освітньо-виховне 

середовище як інноваційно-комунікативну технологічну систему освіти 

України, орієнтовану на те, щоб кожен, хто навчається, мав сприятливі 

комфортні умови для розвитку та саморозвитку. К. 

Приходченкоохарактеризовує поняття «освітнє середовище», як єдність дій 

школи, сім’ї, позашкільних та державних закладів, а також громадянських 

елементів інформаційно-культурного середовища. На думку науковця 

технологія створення освітньо-виховного середовища сприяє домінуванню 

інтелектуальної творчої праці особистості як основного багатства та 

надбання суспільства [4, c. 17-31].  

Узагальнюючи зазначимо, що популярність досліджень середовища в 

останні десятиліття, зростання кількості наукових публікацій у нас та за 

рубежем, що присвячені проблемам використання його освітнього та 

виховного потенціалу, переконує у важливості впровадження 

середовищного підходу та актуалізує питання ґрунтовного його 

дослідження у професійній педагогіці.  

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави для 

твердження, що соціокультурне середовище є важливим фактором виховної 

діяльності у вищому навчальному закладі. У ходідослідження нами 

встановлено, що не будь-яке 

соціокультурнесередовищемаєрозвивальнийпотенціал, а лише те, в 

якомустворенісприятливіумови для формуванняособистості. 

Можливістьствореннясприятливогосоціокультурногосередовища у ВНЗ 

беззаперечна, оскількизавданнямиостаннього є 

належнапрофесійнапідготовкамайбутніхфахівців, а 

такожзадоволенняінтелектуальних, духовних і культурних потреб 

молодоїлюдини. 
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Після проведеного детального теоретичного аналізу поняття 

середовища та середовищного підходу у вихованні можна зробити 

висновок, що саме середовищний підхід базується на комплексі 

науковофілософських уявлень про те, чим є особа, середовище, як вони 

зв’язані один з одним, яким може і має бути опосередковане управління 

процесом розвитку і формування особи дитяти. Середовищний підхід до 

виховання, розуміння його як соціокультурного феномену підкреслює 

значущість і актуальність виховання для суспільства. В рамках цього 

конструюється ідеал особи як соціального типа, моделі громадянина, 

патріота, а середовище є безпосереднім фактором, що впливає на розвиток 

та виховання особистості. 
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Високий ступінь динамізму соціальних процесів в суспільстві, його 

стрімко зростаюча інформатизація дозволяють по новому поглянути на 

відносини в системі «університет-інформаційний простір-масмедіа- народ». 

Перебуваючи в постійній конкурентній боротьбі за абітурієнтів, увагу 

роботодавців, державну підтримку і т.ін., сучасний український виш просто 

зобов'язаний вірно позиціонувати себе в інформаційному просторі. Для 

того, щоб забезпечити оперативне донесення інформації до суспільства, а 

також брати участь в управлінні нею, українські університети створюють 

спеціальні структури, що забезпечують інформаційний супровід їх 

діяльності прес-служби. Прес-служба – це професійний інструмент для 

просування закладу вищої освіти в соціальному просторі, який здатний 

надавати інформаційний вплив на стан суспільної свідомості. Вірно 

користуючись цим інструментом, виш може стати потужним соціальним 

ресурсом, який буде впливати не тільки на економічну, політичну, 

культурну та інші сфери, а й формувати новий соціально-інформаційний 

«порядок денний». 

Звертаючись до Великого тлумачного словника української мови, ми 

визначаємо, що прес-служба – це відділ апарату глави держави або уряду, 

партії, з'їзду, і т. ін., що відає зв'язком з органами масової інформації; відділ 

збору і обробки інформації з матеріалів преси [1]. Іншими словами, прес-

служба – підрозділ суб'єкта PR, що забезпечує реалізацію його 
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інформаційної політики із засобами масової інформації (ЗМІ). І тут дуже 

важливим стає розуміння властивостей масової інформації (на відміну від 

спеціалізованої і індивідуалізованої), яка займає основну частку 

інформаційного простору [10]. Відповідно до Закону України «Про 

інформацію», масовою є інформація, яка поширюється з метою її донесення 

до необмеженого кола осіб [4]. Тобто, до масової інформації ми можемо 

віднести соціально значущі повідомлення, які транслюються ЗМІ, що 

наповнюють інформаційний простір і спрямовані на сприйняття 

аудиторією. У числі ознак масової інформації: змістовна актуальність – 

інформація повинна бути суспільно значущою і викликати інтерес 

широкого кола громадян, відповідати важливим суспільним завданням [6]. 

Крім того, інформація повинна бути: оперативною-неодмінно «свіжі» 

новини, достовірною та документальною – містити посилання на джерела, 

документи. Також масова інформація обов'язково включає в себе ефект 

спонукання: до появи певних емоцій, роздумів, до осмислення ситуації в 

тому чи іншому напрямку, до дій. Виходить, що масова інформація здатна 

залучати людину в процеси суспільного життя: управлінський початок. 

Крім того, масова інформація повинна легко «засвоюватися» суспільством, 

бути доступною, зрозумілою, легкої в сприйнятті. У числі властивостей 

масової інформації також можливість інтерактивного обміну, регулярність 

надходження і відкритість. 

Головною метою сучасного українського університету, який бореться 

за абітурієнтів, державне фінансування, бонуси від інвесторів, гранти, тощо 

є зміцнення позитивного образу вишу, збільшення числа українських та 

іноземних студентів (від цього залежить кількість викладачів), підвищення 

рейтингових можливостей навчального закладу. Для цього університет 

через прес-службу транслює в суспільство актуальну інформацію про свої 

яскраві події, відкриття, виставки, освітні, наукові, культурні досягнення, 

інновації, конкурси, гранти, різні проекти, соціальні акції, стажування, 
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студентські активності, діяльність керівництва. У числі тактичних завдань 

прес-служби: підготовка прес-релізів, організація прес-конференцій, 

брифінгів та оперативних коментарів для ЗМІ, зйомка відео, фотоконтент, 

моніторинг публікацій, організація інтерв'ю, інших виступів в газетах, прес-

клубах, теле і радіо проектах і т.д. [2]. Прес-служба – активний суб'єкт 

формування інформаційного простору, і тут університетська прес-служба – 

не виняток. 

Сьогодні найпоширенішим способом розповсюдження 

інформаційного контенту є Інтернет-ресурси. Так, основні «робочі» 

майданчики прес-служби «Національного технічного університету« 

Харківський політехнічний інститут »: новини та анонси на офіційному 

сайті вишу [8], соціальні мережі – Facebook (2 офіційних сторінки), 

Instagram, Telegram [12]. Співробітники прес-служби організовують фото і 

відео зйомку подій, готують статті, коментарі, репортажі, пости і т.ін. і 

розміщують на своїх ресурсах, після чого роблять розсилку по електронній 

пошті, або повідомляють новини певному пулу журналістів, з якими тісно 

співпрацюють. Цікаво, що в нинішніх реаліях сайт і соціальні мережі є як 

джерелом інформації для ЗМІ (журналісти самостійно відстежують і 

відбирають актуальну інформацію із соціальних мереж), так і самим ЗМІ, 

оскільки мають досить велику кількість передплатників в соціальних 

мережах, яких стає дедалі більше. На даний момент (грудень 2020 року) 

кількість офіційних передплатників в Instagram НТУ «ХПІ» – 5566 осіб, 

Facebook НТУ «ХПІ» – 5600, Facebook Прес-служба – 3300 осіб, Telegram – 

1000 людей. Ці цифри можна порівняти із підписками на деякі друковані та 

інтернет-видання. Наприклад, тираж газети «Харьковские известия» – 8 000 

примірників, а це офіційно зареєстрований засіб масової інформації. 

Таким чином, однією з важливих задач прес-служби НТУ «ХПІ» є 

створення яскравого, привабливого контенту, орієнтованого на основну 

аудиторію соціальних мереж. За даними цифрової агенції PlusOne (березень 
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2020 р.), найпопулярніша мережа в Україні – Facebook, цим ресурсом 

регулярно користуються 14 мільйонів українців, Instagram на другому місці 

за популярністю – 11,5 млн. людей, кількість користувачів мережі Telegram 

в Україні 4,5 млн. людей [7]. Основна аудиторія Instagram – молоді люди до 

28 років (серед них – школярі), після цього віку користувачі вважають за 

краще Facebook, головні же шанувальники Telegram – молоді люди від 18 

до 24 років (вік студентів) [11]. Проаналізувавши аудиторії соціальних 

мереж, прес-служба відповідно ранжує інформацію. Оскільки Instagram 

НТУ «ХПІ» орієнтується, переважно, на школярів, то в інформаційному 

контенті цієї соціальної мережі використовуються яскраві, барвисті фото, 

відео, нескладні тексти, анонси конкурсів, фестивалів, профорієнтаційних 

заходів для школярів (Дні відкритих дверей ХПІ, STEM camp school та 

інше). Telegram – для студентів, тому тут робиться акцент на інформацію 

про особливості навчального процесу, наукових конкурсах, освітніх 

послугах, роботодавцях, проектах, грантах, стажуваннях, студентських 

перемогах і т.ін. У Facebook розміщується, переважно, вся інформація, що 

транслюється прес-службою, після чого адміністратор мережі може 

оцінити, скільки користувачів побачили в своїй стрічці публікацію вашого 

повідомлення (органічне охоплення в Facebook). 

За місяць (25.11.2020 р.-25.12.2020 р.) на сторінці Facebook «Прес 

служба ХПІ» в лідерах «охоплення аудиторії»: Відеосюжет «Харьковские 

известия» про відкриття стартап-центру ХПІ (2500 користувачів); Наказ про 

зміни навчального процесу, пов'язані з карантинними заходами в Україні 

(3200 користувачів), Співчуття з приводу смерті харківського мера Геннадія 

Кернеса (2800 користувачів). Такий інтерес до публікацій легко 

пояснюється за допомогою ознак масової інформації, про які писалося 

раніше. Відкриття стартап-центру ХПІ: соціально значуща подія, оскільки 

його слухачами може стати досить велике коло людей, інформація 

актуальна, достовірна (відео завжди більше довіряють), цікаво і зрозуміло 
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подана. Що стосується Наказу, то це оперативна новина, відповідає на 

злобу дня (пандемія коронавірусу), авторитетне джерело( 

документальність), і теж пов'язана з великою аудиторією, Співчуття у 

зв'язку зі смертю градоначальника – викликають відгук, емоції, оскільки 

Геннадій Кернес був відомою публічною особою. 

Однак для вірного позиціонування вишу прес-служба університету 

повинна транслювати в суспільство не тільки новинний контент, а й 

пропонувати та розробляти інформаційну стратегію, яка б підтверджувала 

та покращувала імідж вишу, а також була провідником місії університету 

[9]. Наприклад, в 2020 році прес-служба ХПІ розробила кілька проектів: 

«Продовжуємо вчитися разом з ХПІ» (як політехніки організовують 

навчання з використанням дистанційних технологій, позиціонування: ХПІ – 

інноваційний виш), «135 цікавих фактів про ХПІ» (проект про історію 

вишу, присвячений 135-річчю університету, загальне охоплення аудиторії 

більше 40 000 користувачів, позиціонування: ХПІ – один з найстаріших і 

шанованих технічних університетів в України з традиціями і науковими 

школами), стартапи ХПІ (позиціонування: ХПІ – інноваційний виш). Якщо 

така інформація написана та подана цікаво, доступною та зрозумілою 

мовою, її також підхоплюють і поширюють ЗМІ, на її основі створюють 

свої матеріали. Широкий громадський резонанс (опублікувало понад 50-ти 

ЗМІ) викликала інформація про сонячні дерева ХПІ, Інноваційний кампус, 

аерозольний генератор для дезінфекції територій під час поширення 

коронавірусної інфекції, розроблений науковцями вишу. Завдяки вірно 

вибудуваній інформаційної політики, повідомлення прес-служби ХПІ 

практично без купюр, публікують такі ЗМІ, як офіційний сайт Міністерства 

освіти і науки, сайт Педпресса, офіційний сайт Харківської 

облдержадміністрації, Харківської міськради, інші. До офіційних сайтів у 

ЗМІ – особливе ставлення, їх тиражують різного роду інформаційні 

ресурси, оскільки вони є авторитетними джерелами. 
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Мій досвід роботи в професійній журналістиці, а тепер і в якості 

керівника прес-служби ХПІ показує, що головна проблема 

університетських прес-служб в нерозумінні особливостей роботи 

представників ЗМІ. Для журналістів важлива оперативність (вчорашня 

новина не піде), ексклюзивність (розсилка по електронній пошті найчастіше 

не спрацьовує), значимість інформації та її ознаки масовості (наприклад, 

новина про 50-річчя кафедри цікава тільки самій кафедрі, а не великій 

аудиторії), зрозуміла мова викладу (треба вміти грамотно перекладати ідеї, 

теорії, управлінські рішення із спеціалізованого рівня на масовий), 

коментар фахівця. Однак, навіть маючи відповідну кваліфікацію та досвід, 

більшість прес-служб не можуть дотримуватися всіх цих правил за причин 

необхідності численних узгоджень інформації, відсутності довіри до прес-

секретаря (затягується коментар для ЗМІ, керівництво вносить непотрібні 

правки, які обтяжують текст), складнощів із внутрішньої комунікацією між 

підрозділами, режимом постійних фізичних і розумових навантажень, 

відсутністю необхідної техніки: комп'ютерів, інтернету, низькими 

зарплатами, плинністю кадрів і т.ін. 

Сьогоднішня ситуація, що склалася в інформаційно насиченому 

суспільстві, вимагає також роботи з негативною інформацією, її 

відстеження, попередження, і недопущення поширення. Так, саме прес-

служба університету в разі критичної, конфліктної, надзвичайної ситуації, 

що склалася в виші, зобов'язана забезпечити оперативний коментар для ЗМІ 

[5]. Замовчування ситуації або недостатність інформації може дати 

журналістам підстави для домислів, підсумок – страждає репутація вишу. 

Тому сучасні прес-служби повинні займатися не тільки поточними 

щоденними проблемами, а й довготривалим плануванням і прогнозуванням 

(як рішення влади країни, керівництва університету можуть вплинути на 

суспільну свідомість). Крім того, прес-служба, як підрозділ університету, є 

головним транслятором позиції керівництва: по суті, мова йде про 
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інформаційне управління або управління за допомогою інформації. Не 

менш значущою є реалізація ідеологічних завдань університету, яку він 

вирішує за допомогою прес-служби. Це робиться за допомогою висвітлення 

подій за участю перших осіб країни, представників міністерств і відомств, 

іноземних держав. А найголовніше, що в умовах відкритого суспільства, 

при організації своєї діяльності, прес-служба повинна вибудувати 

інтерактивний тип комунікації, коли суб'єкт і об'єкт комунікації – 

повноправні учасники інформаційних відносин. Така модель називається 

діалогової, та передбачає партнерські відносини [3]. У зв'язку з цим, ще 

одним важливим завданням прес-служби університету є, організація як 

внутрішнього діалогу між учасниками навчального процесу: керівництвом 

вишу, співробітниками, студентами, так і зовнішнього діалогу: університет 

– ЗМІ – суспільство. 

Висновок: Аналізуючи діяльність прес-служби Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», можна 

визначити, що головним завданням прес-служби є не тільки інформаційне 

забезпечення діяльності організації, яку вона представляє, а трансляція в 

суспільство за допомогою ЗМІ посилів і смислів, що дозволяють формувати 

і підтримувати позитивний імідж і сприятливе соціально-політичну та 

громадську думку про діяльність установи. Для цього прес-служба 

університету повинна розробляти інформаційну стратегію вишу, 

орієнтуватися на різну аудиторію, займатися плануванням і прогнозуванням 

суспільної ситуації, аналізувати інформаційний контент, працювати з 

негативною інформацією, вибудовувати діалогову модель комунікації і т.ін. 

Все це дасть можливість розробити інструменти впливу на позиціонування 

університету для того, щоб університет зміг більш обґрунтовано приймати 

управлінські рішення і вибудовувати ефективну стратегію свого розвитку. 
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Мови: українська, англійська, російська  
Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр, 

прізвищ, а також за помилки несуть автори матеріалів. 
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61022, м. Харків, корп.1, к.19. Т. (057) 758-01-08, (066) 8 вул. 

Трінклера 2 22-71-30  
Свідоцтво про внесення суб'єкта до Державного реєстру видавців та 

587 3 виготовників видавничої продукції серія ДК 3 від 2 .09.09 р. 


