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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ! 
 

Щиро вітаю Вас з початком 

роботи Міжвузівської наукової 

інтернет-конференції молодих 

науковців, курсантів, студентів та 

слухачів: «Гуманітарний дискурс 

суспільних проблем: минуле, 

сучасне, майбутнє». 

Мені приємно, що 

організатором конференції є 

Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України, пріоритетним напрямком діяльності якого є залучення 

курсантської та студентської молоді до наукових досліджень. Матеріали 

цієї інтернет-конференції присвячені актуальним питанням історії України, 

історії пожежно-рятувальної служби, психології, філософії, права, 

культурології, філології. Сьогодні ці напрями надзвичайно пріоритетні, 

оскільки Україна потребує комплексної стратегії гуманітарної політики в 

усіх сферах. 

Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція є не тільки 

можливістю обміну думками та апробуванням своїх теоретичних 

напрацювань її учасниками, але і прекрасною нагодою для нових 

знайомств, сподіваюся на цікаві та інформативні доповіді та повідомлення, 

які сприятимуть жвавій науковій дискусії. Хочу висловити щиру вдячність 

і повагу організаторам конференції, хочу зазначити, що вони доклали 

немало зусиль для її успішного проведення. Дякую усім її учасникам за 

цікаві доповіді і плідну роботу, сподіваюся, що такі конференції 

збагачуватимуть кожного з нас та вітчизняну науку. 

 

 

 

 

З повагою, 

в.о. проректора Національного університету –  

начальника Черкаського інституту пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 

кандидат технічних наук, професор    О. М. Тищенко 
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Програмний комітет: 

 Голова – Гора В. А., начальник факультету цивільного захисту та 

управління Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України майор 

служби цивільного захисту, к. пед. н. 

 

Члени програмного комітету: 

 Чубіна Т. Д. – професор кафедри гуманітарних наук та іноземних 

мов факультету цивільного захисту та управління Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 

цивільного захисту України, д. і. н., професор; 

Бушин М. І. – професор кафедри історії України та суспільних 

дисциплін Черкаського державного технологічного університету, академік 

Української академії історичних наук, д. і. н., професор; 

Мосов С. П. – заступник директора з інформаційно-технічного 

забезпечення експертизи державного підприємства «Український інститут 

промислової власності», заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки, д. військ. н., професор; 

Сташенко С. І. – перший заступник начальника Управління ДСНС 

України у Черкаській області, к. і. н., доцент; 

Стадник І. Ю. – в. о. завідувача кафедри історії України та 

суспільних дисциплін Черкаського державного технологічного 

університету, к. і. н., доцент; 

Томіленко А. Г. – доцент кафедри філософії та суспільних наук 

факультету техногенної безпеки та охорони праці Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 

цивільного захисту України, к. і. н., доцент; 

Кобко В. А. – директор юридичного ліцею імені Ярослава 

Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ, к. і. н.; 

Спіркіна О. О. – старший викладач кафедри гуманітарних наук та 

іноземних мов факультету цивільного захисту та управління Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 

університету цивільного захисту України, к. і. н.  

 

Організаційний комітет: 

Голова – Чубіна Т. Д., професор кафедри гуманітарних наук та 

іноземних мов факультету цивільного захисту та управління Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 

університету цивільного захисту України, д. і. н., професор; 

Співголова – Бушин М. І., професор кафедри історії України та 

суспільних дисциплін Черкаського державного технологічного 

університету, академік Української академії історичних наук, д. і. н., 

професор.  
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Члени організаційного комітету: 

Горенко Л. М. – доцент кафедри гуманітарних наук та іноземних мов 

факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 

НУЦЗУ, к. і. н., доцент, 

Єремеєва Н. Ф. – доцент кафедри гуманітарних наук та іноземних 

мов факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ, к. філол. н., доцент; 

Іващенко О. А. – доцент кафедри гуманітарних наук та іноземних 

мов факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ, к. пед. н., доцент; 

Міненко О. В. – доцент кафедри гуманітарних наук та іноземних мов 

факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 

НУЦЗУ, к. філол. н.; 

Ненько Ю. П. – доцент кафедри гуманітарних наук та іноземних мов 

факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 

НУЦЗУ, к. пед. н., доцент; 

Снісаренко Я. С. – доцент кафедри гуманітарних наук та іноземних 

мов факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ, к. філол. н., доцент; 

Спіркіна О. О. – старший викладач кафедри гуманітарних наук та 

іноземних мов факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ 

ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, к. і. н.; 

Томіленко А. Г. – доцент кафедри філософії та суспільних наук 

факультету техногенної безпеки та охорони праці ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ, к. і. н., доцент; 

Усов Д. В. – доцент кафедри філософії та суспільних наук 

факультету техногенної безпеки та охорони праці ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ, к. філософ. н., доцент; 

Хряпак С. О. – доцент кафедри гуманітарних наук та іноземних мов 

факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 

НУЦЗУ, к. філол. н. 

 

Редакційна колегія: 

Бушин М. І. – професор кафедри історії України та суспільних 

дисциплін Черкаського державного технологічного університету, академік 

Української академії історичних наук, д. і. н., професор; 

Горенко Л. М. – доцент кафедри гуманітарних наук та іноземних мов 

факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля 

НУЦЗУ, к. і. н., доцент; 

Єремеєва Н. Ф. – доцент кафедри гуманітарних наук та іноземних 

мов факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ, к. філол. н., доцент; 

Кобко В. А. – директор юридичного ліцею імені Ярослава 

Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ директор 
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юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії 

внутрішніх справ, к. і. н.; 

Спіркіна О. О. – старший викладач кафедри гуманітарних наук та 

іноземних мов факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. 

Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, к. і. н.; 

Сташенко С. І. – перший заступник начальника Управління ДСНС 

України у Черкаській області, к. і. н., доцент; 

Томіленко А. Г. – доцент кафедри філософії та суспільних наук 

факультету техногенної безпеки та охорони праці ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ, к. і. н., доцент; 

Усов Д. В. – доцент кафедри філософії та суспільних наук 

факультету техногенної безпеки та охорони праці ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ, к. філософ. н., доцент; 

Чубіна Т. Д. – професор кафедри гуманітарних наук та іноземних 

мов факультету цивільного захисту та управління ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ, д. і. н., професор. 

 

Рецензенти: 

Гуржій О. І. – заслужений діяч науки і техніки України, д. і. н., 

професор (Інститут історії України НАН України); 

Гордуновський О. М. – д. і. н., доцент (Черкаський інститут 

банківської справи Університету банківської справи Національного банку 

України); 

Мосов С. П. – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки, д. військ. н., професор 

(Державне підприємство «Український інститут промислової 

власності»). 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ПОСТРАЖДАЛИХ В УМОВАХ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Титаренко А. Г., 

НК – Усов Д. В., к.філос.н., доц. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Анотація. У статті визначені періоди впливу надзвичайної ситуації на 

реакцію постраждалих, які викликають психогенні порушення, зокрема 

посттравматичний синдром. 

Постановка проблеми. У залежності від періоду надзвичайної 

ситуації, психічний стан людини погіршується з кожним наступним 

періодом. Тому важливо детальніше дослідити кожен із цих періодів, щоб 

визначити комплекс дій щодо зменшення негативної дії на психіку 

постраждалих у результаті надзвичайної ситуації. Для визначення 

проблем, які виникають внаслідок впливу надзвичайної ситуації на 

людину, необхідно провести аналіз періодів самих надзвичайних ситуацій. 

Аналіз закономірностей впливу цих періодів на поведінку постраждалих 

допоможе визначити руйнівні наслідки надзвичайної ситуації на фізичне 

та психічне здоров’я людини. 

Виклад основного матеріалу. Упродовж всього життя кожна 

людина стикається зі значною кількістю небезпечних для її 

життєдіяльності факторів: небезпеки виробництва, побуту, стихійні 

лиха, техногенні аварії та катастрофи, вплив яких може призвести до 

травмування і загибелі. Аналіз статистичних даних свідчить про 

зростання рівня травматизму. За даними Желібова Є. П., щорічне 

зростання кількості загиблих від надзвичайних ситуацій в Україні 

становить 10%. Щороку майже 17 тисяч чоловік стають інвалідами 

внаслідок виробничих травм і профзахворювань, 50 тис. гине від 

невиробничого травматизму [1]. 

Від типової реакції людини на надзвичайну ситуацію залежить чи 

зможе вона під час надзвичайної ситуації зберігати спокій і дочекатися 

на допомогу, або врятуватись самостійно, чи піддасться паніці та 

отримає суттєві фізичні і психологічні травми, або навіть загине. 

Як зазначають Крюкова М. А., Нікітіна Ю. С., можна виділити типові 

реакції людей на травматичні події. Приблизно 1-25% із числа 

постраждалих під час події зберігають спокій, душевну рівновагу, зібрані й 

діють ефективно та адекватно до обставин. У 10-25% одразу після події 

з'являються симптоми стійкої дезорієнтації, дезорганізації поведінки, 

почуття втрати контролю над своїми діями, які поступово проходять 

впродовж наступних 6 тижнів. У 50% із числа тих, у кого виник 

посттравматичний стресовий розлад (ПTСР), відбувається відновлення 

нормального рівня функціонування впродовж наступних 3-х місяців. У 

результаті пережитого стихійного лиха 25% повертаються до нормального 

рівня функціонування впродовж 1 року [2]. 
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Типова реакція людини залежить від сили впливу конкретного 

періоду надзвичайної ситуації, які на основі клінічних спостережень в 

екстремальних ситуаціях (Яковенко С. І.) було поділено на три періоди 

розвитку надзвичайних ситуацій та фактори їх впливу [5]. 

Перший, «гострий» період впливу екстремальних факторів, триває від 

початку впливу надзвичайної ситуації до початку рятувальних робіт. Може 

тривати декілька хвилин або годин. 

Сильний екстремальний вплив цього періоду стосується, в основному, 

інстинктів та приводить до неспецифічних психогенних реакцій страху та 

паніки. В адаптованих випадках зберігається здатність людини 

протистояти небезпеці із критичною оцінкою свого стану, незважаючи на 

тривогу, страх і занепокоєння за себе та своїх близьких. 

Патологічні стресові реакції ведуть до втрати контролю над своїм 

емоційним станом, викликають ускладнення цілеспрямованої діяльності й 

комунікації. У першому періоді можуть розвиватися психотичні форми 

гострої реакції на стрес, зокрема, дисоціативні розлади, паніка, 

дисоціативна амнезія. 

Другий період, «нормального життя в екстремальних умовах», є часом 

проведення рятувальних робіт. У цей період відбувається формування 

дезадаптації та психічних розладів, відтак, мають значення властивості 

особистості потерпілих, їхнє усвідомлення життєво небезпечної ситуації, в 

якій вони опинилися, та нових стресових впливів, пов’язаних із втратою 

рідних або майна. 

Важливим елементом є неспівпадіння очікувань з результатами 

рятувальних робіт, необхідність ідентифікації родичів, які загинули. 

Розлади в другому періоді характеризуються короткочасною депресією, 

тривогою, страхом. 

Третій період починається після евакуації постраждалих у безпечні 

райони. У багатьох постраждалих виникає складний емоційний стан, 

усвідомлення того, що сталося, відбувається оцінка власних переживань та 

відчуттів, своєрідний «підрахунок» втрат. При цьому набувають 

актуальності фактори, пов’язані зі зміною життєвого стереотипу, 

проживанням у зруйнованому районі чи місці евакуації. Стаючи 

хронічними ці фактори сприяють формуванню відносно стійких 

психогенних розладів, які пов'язані з пережитою катастрофою. 

Із перебігом часу після гострої психотравми виникають наступні 

симптомокомплекси: фобійні розлади, що відображають психогенну 

ситуацію, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), порушення 

серцевого ритму, синдром вегетативної дисфункції з головними болями, 

шлунково-кишковими розладами; розлади сну тощо. 

Вважаємо за доцільне детальніше охарактеризувати 

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). ПТСР є негативним 

емоційним станом, який виникає внаслідок надсильного впливу на 

особистість в результаті дії важкої психологічної травми. Основним 

психічним розладом, що найчастіше зустрічається під час надзвичайної 
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ситуації, є посттравматичний стресовий розлад. Він характеризується 

наявністю у індивіда інтенсивного страху, що виявляється в униканні 

ситуації, яка стала причиною травми або предметів, пов’язаних із нею; 

повторному проживанні ситуації в думках, порушенні сну. М. Горовіц 

запропонував ввести визначення для всіх синдромів від надзвичайних 

ситуацій під назвою «посттравматичний стрес» (РТSD – Post Trаumatik 

Stress Disorders), який можна визначити як нормальну реакцію на 

ненормальну ситуацію [3; 4]. 

Висновки. 

В умовах надзвичайної ситуації у значної кількості людей формується 

хронічний стресовий стан, що впливає не тільки на психічне, але й на 

соматичне здоров’я, а також на повноцінне життя в суспільстві. 

Психогенні розлади не носять специфічного характеру, тому організм 

людини відповідає універсальною реакцією на стрес. Проаналізувавши 

періоди надзвичайних ситуацій, можна зробити висновок, що необхідно 

проводити профілактичну роботу з населенням для зменшення впливу 

кожного періоду надзвичайної ситуації на постраждалих, а також для 

зменшення травматизму та загибелі людей. 

Щоб зменшити наслідки першого періоду працівниками служби 

ДСНС України необхідно, на нашу думку, проводити низку заходів для 

кращого засвоєння інформації населенням. Для різної вікової категорії 

потрібно розробити окремі методики для сприйняття інформації. Для 

дошкільного віку доцільно буде застосовувати навчальні мультфільми та 

моделювати з ними надзвичайні ситуації в ігровій формі. Для дітей 

шкільного віку треба застосовувати відео уроки з правилами поведінки при 

пожежах, бесіди та проводити навчання у вигляді гри. Для осіб дорослого 

віку буде ефективно проводити профілактичну роботу, бесіди, 

відеоматеріали у визначеному напрямку в залежності від специфіки 

професії.  

Що стосується другого періоду, потрібно підвищити рівень 

підготовки рятувальника в галузі психології, проводити спеціальні заняття 

та ділові ігри з працівниками підрозділу. У кожному підрозділі повинен 

працювати психолог, який буде проводити ці заняття та, за необхідності, 

надавати психологічну допомогу особовому складу. 

Для подолання складного емоційного стану, який виникає внаслідок 

впливу третього періоду, кожному, хто постраждав від надзвичайної 

ситуації, повинна бути надана можливість скористатися послугами 

штатного психолога, який буде працювати саме в тому підрозділі, яким 

був врятований постраждалий. 
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МАЛОВІДОМІ ПАРКИ ХVIII–XIX СТОЛІТЬ НА ТЕРИТОРІЇ 

СУЧАСНОЇ ЧЕРКАЩИНИ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ЗАНЕПАД 

 

Грищенко М. О., 

НК – Спіркіна  О. О., к.і.н 

Київський національний торгівельно-економічний університет 

 

Найкрасивішим парком не лише Черкащини, а й України загалом, 

парком, який здобув всесвітнє визнання, – є дендрологічний парк 

«Софіївка», створений на початку ХІХ ст. у м. Умань в маєтку 

С. Щ. Потоцького та названий на честь його дружини Софії [6].  

Але мало хто знає, що у XVIII ст. – на початку ХІХ ст. для Черкащини 

було характерним будівництво розкішних маєтків і спорудження парків. 

На жаль, лише одиниці з них залишилися до нашого часу, а ті, що 

залишилися, перебувають не в найкращому стані. Парки, які вражали 

своєю красою 100–200 років тому, перетворилися на здичавілі ліси або 

взагалі були викорчовані.  

Так, у 90-ті рр. XVIII ст. Потоцькі розбили на березі річки Гірський 

Тікич (м. Тальне) великий парк [4]. За основу було взято стару природну 

долинну діброву, в якій прорубали мережу алей. Композиційно ж основою 

парку став дерев’яний одноповерховий мисливський палац. У другій 

половині ХІХ ст. за розвиток парку взявся Петро Шувалов і збудував 

новий мисливський палац.  

Наразі цей парк вважається пам’яткою садово-паркового мистецтва 

національного значення, а палац Шувалових зберігся дотепер. 

Після підписання «Вічного миру» власником с. Синиця (нині 

Христинівського району) став польський магнат Теодор Ієловіцький, який 

заклав тут маєток і парк. У 1736 р. було викопано гігантський став у формі 

підкови та насипано чотири штучні острови, до яких вели мости. З парку у 

напрямку фортеці у м. Умань (с. Синиця знаходиться за 12 км від 

м. Умань) були викопані підземні ходи. Крім того, побудували панський 
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будинок з колонами, стайні для коней та господарські будівлі. У парку 

росли рідкісні дерева. Сам парк у с. Синиця з висоти пташиного польоту 

нагадує квітку тюльпана. Після заслання Ієловіцьких на Кавказ, власником 

маєтку став барон Корф. Він продовжив опікуватися парком: завіз платани, 

модрини, кримські сосни, широколисті липи та тюльпанові дерева, 

посадив дивовижний фруктовий сад, який вражав небаченими тут раніше 

плодами. Також, поруч старого маєтку побудував двоповерховий палац із 

48 кімнат [4].  

Наразі існують лише залишки фундаменту палацу Корфа, два кам’яні 

будинки, головна брама та цегляний мур, а парк і ставок із островами 

знаходяться у занедбаному стані. 

У 1819 р. містечко Мошни (нині Черкаського району) перейшло дочці 

Браницьких Єлизаветі, дружині князя М. С. Воронцова, як весільний 

подарунок. Відтоді Мошни стали головною резиденцією князя. На 

пагорбах Мошногірського кряжу мошенські майстри збудували 

величезний триповерховий палац на вісімдесят кімнат. Очевидці 

стверджували, що той був значно розкішнішим, ніж Воронцовський палац 

у м. Алупка. Палац оточував великий ліс протяжністю 27 км, який князь 

переробив на англійський пейзажний парк [5]. До речі, це був найбільший 

англійський парк в Європі. У парку були альтанки, оглядові майданчики, 

містки. Навколо палацу знаходилися флігелі й господарські будівлі, а 

найвищу точку кряжу прикрасила башта висотою 58 м. У народі її 

називали Мошнівським стовпом, а князь назвав її баштою Святослава. У 

нижній частині башти була зала для прийому гостей, а з вершини 

Воронцов милувався навколишніми краєвидами.  

Мошнівський палац Воронцова було розграбовано та вщент 

зруйновано більшовиками у 1920 р. – палацовий комплекс було зрівняно з 

землею. Башта Святослава простояла до 1943 р. – її висадили у повітря 

фашисти під час відступу. Величезний парк Воронцова перетворився на 

ліс. Від колишньої садиби випадково збереглася семикілометрова алея, 

декоративний десятиметровий обеліск, встановлений княгинею 

Єлизаветою на місці падіння дочки Софії з коня та Спасо-Преображенська 

церква. 

У м. Кам’янка у першій половині ХІХ ст. була садиба Давидових із 

розкішним парком, в якому було багато альтанок і скульптур [4]. Нині від 

неї залишився лише парк (площа 35 га) та кілька будівель початку ХІХ ст.: 

будинок управителя Давидових, у якому колись жив Л. Д. Давидов (нині 

тут розташований історичний музей); гостьовий дім Давидових (Зелений 

карточний будиночок), в якому зупинявся О. С. Пушкін, а пізніше 

П. І. Чайковський (нині тут знаходиться музей О. С. Пушкіна та 

П. І. Чайковського); зелений водяний млин (1825 р.) та грот декабристів, 

побудований в кінці XVIIІ ст.  

У наш час садиба Давидових вважається пам’яткою архітектури 

національного значення і належить до Кам’янського державного історико-
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культурного заповідника. Грот декабристів є одним із офіційних символів 

м. Кам’янка.  

Палацовий ансамбль м. Корсунь (палац Лопухіних), який у середині 

ХІХ ст. вважався одним із найбагатших у Європі, оточений ландшафтним 

парком площею 97 га, що розбитий на трьох островах на правому березі 

річки Рось. Його заклав у 1782 р. для Станіслава Понятовського архітектор 

Ж.-А. Мюнц у стилі англійських пейзажних парків [3]. У 1783 р. було 

закладено парк з оранжереями, виноградниками, плантацією шовковиці. 

Коли парк став власністю П. В. Лопухіна, його поповнили рідкісними 

сортами дерев, прикрасили мармуровими статуями, містками (особливо 

цікавим є «Чортів міст», перекинутий над каньйонами). Він не мав чітко 

окресленої осьової композиції, характерної для російської школи садово-

паркового мистецтва. За основу було використано первісний ландшафт 

кам’янистої заплави та терас річки Рось. На одному із островів, на узвишші 

залісненого пагорба, ще за часів Станіслава Понятовського у скелі висікли 

грот, який існує і нині.  

У 1994 р. парк було включено до складу Корсунь-Шевченківського 

державного історико-культурного заповідника. 

У 1812 р. містечко Стеблів (нині смт Стеблів Корсунь-

Шевченківського району) стало власністю Головінських. Вони мали 

велику садибу. На берегах річок Рось і Боровиця було розбито розкішний 

парк з альтанками, квітниками, оранжереями, водоспадами, гротами, 

фонтанами та будиночками для розваг. Взимку 1825 р. у Головінських 

зупинявся великий польський поет Адам Міцкевич [1]. Він жив у 

двоповерховому цегляному флігелі.  

Наразі від маєтку Головінських збереглися лише залишки парку та 

флігель (не в найкращому стані), який увійшов до складу Корсунь-

Шевченківського державного історико-культурного заповідника. 

Село Козацьке (нині Звенигородського району) з 1779 р. належало 

Голіциним. Господарством у їх родині займалася княгиня. 

Використовуючи працю кріпаків, вона заклала парк і збудувала садибу. 

Наразі від князівського палацу не залишилося й сліду. Парк, закладений 

княгинею В. В. Голіциною в кінці XVIII ст., нині є пам’яткою садово-

паркового мистецтва державного значення, але знаходиться не в 

найкращому стані. Площа парку 51 га. Він дуже витягнутий. За життя 

Голіциних це був ботанічний сад із розсадниками екзотичних рослин, 

оранжереями декоративних рослин, гідротехнічними спорудами для 

розведення риби. У північній частині знаходився каскад ставків, до яких 

вела довга та пряма алея. Вона викладена бруківкою та оточена похмурими 

деревами. Саме ця алея є композиційним ядром парку. Нею здійснювали 

кінні прогулянки Голіцини. Територія парку була оточена цегляним 

парканом. У глибині парку знаходився фамільний склеп. Крім того, були 

альтанки та фонтани. Парк поєднував європейські класичні та національні 

традиції [1]. 
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Власниками села Леськового (нині село Леськове 

Монастирищенського району) на початку ХІХ ст. були багаті поляки 

Даховські. Вони були справжніми англоманами, тому не дивно, що палац 

Даховських був зведений у формах англійської готики (точніше, неоготики 

чи псевдоготики). Ім’я архітектора, що проектував перший варіант палацу 

невідоме. Палац збудований у 50-х рр. ХІХ ст. на зразок замку.  

Пізніше перебудовою палацу та розбиттям англійського 

ландшафтного парку зайнявся Тадеуш Даховський (син власника маєтку), 

який тривалий час жив у Європі, вивчаючи архітектуру та інженерно-

будівельну справу. Він розробив проект палацово-паркового ансамблю, а 

втілив його в життя виписаний із Польщі інженер Цехановський [1]. Палац 

Даховських був визнаний найкрасивішою польською резиденцією у 

Центральній Україні.  

Сьогодні тут розташовані військові склади і вхід до перлини садибної 

архітектури України закритий. 

У XVIII ст. м. Монастирище належало спочатку польському гетьману 

Тарновському, потім його зятю Лянцкоронському, згодом магнату 

Скалавському, у якого місто купили Подоські і володіли ним до 1917 р. 

Подоські мали у містечку три палаци, які будувались у різний час та у 

різних місцях [2]. До наших днів зберігся найскромніший невеличкий 

палац. Крім того, вони розбили розкішний парк із каскадом ставків і 

стандартним островом.  

Паркове мистецтво Черкащини XVIII–XIX ст. потребує більш 

детального вивчення не лише істориками та краєзнавцями, а й 

ландшафтними дизайнерами та митцями. Ця сторінка історії нашого краю 

маловідома, але заслуговує на увагу. Історія занепаду та знищення парків і 

маєтків краю у ХХ ст. вчить: знищуючи прекрасне, не побудуєш світле 

майбутнє. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Маленков Р. Шістдесят сім зупинок Черкащини : путівник [Текст] / 

Роман Маленков. – К. : Грані-Т, 2010. – 112 с. : іл. 

2. Маркина В. А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй 

половины XVIII в. (социально-экономическое развитие) [монография] / 

В. А. Маркина. – К. : Изд-во Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченка, 1961. – 

236 с. 

3. Мицик Ю. А. Жан-Анрі Мюнц та його опис правобережної 

Наддніпрянщини 18 ст. [Текст] / Ю. А. Мицик // Корсунський часопис. 

– 1999. – № 9–10. – С. 5–14. 

4. Нариси історії Шевченкового краю [Текст] : У 3 т. / редакційна колегія : 

М. І. Бушин [головний редактор] [та ін.]. – Черкаси : видавець 

Гордієнко Є. І., 2014. – Книга 1. З найдавніших часів до 1861 р. – 2014. – 

375 с. : іл. 

5. Слєпинін О. Воронцовські храми [Текст] / О. Слєпинін // Прес-Центр : 

громадсько-політичне видання. – 2012. – № 27. – 4 липня. 



Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 13 

6. Чубіна Т. Дендрологічний парк «Софіївка» : садово-парковий комплекс 

Потоцьких [Текст] / Т. Чубіна // Наукові праці : Науково-методичний 

журнал. – Т. 100. Вип. 87. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. 

Петра Могили, 2009. – С. 140–149. 

 

 

 

РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: 

ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ 

 

Поліщук В. С., 

НК – Бушин М. І., д.і.н. проф., Ілляшенко Ю. Ю., к.і.н., доц. 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Мета: дослідити розвиток музичного мистецтва в Україні; з’ясувати 

роль і значення музики у житті українського народу. 

Актуальність дослідження: українська народна музика впливає на 

емоції та настрій людини. Під впливом музики народжуються думки, 

складаються поетичні рядки, тобто музика впливає на емоційно-чуттєву, 

інтелектуальну та творчу сфери людини. Саме музика здатна 

висловлювати те, що важко розкрити словами, і через музику можна 

передати найскладніші почуття, емоції, а також найскладніші образи й 

думки, які, перетворюючись у форму слів, багато в чому втрачають свою 

суть. А, передані в музиці, вони стають яскравішими, набувають нових 

смислових кольорів і відтінків.  

Зважаючи на актуальність даної проблеми, автор обрала тему 

дослідження «Розвиток музичного мистецтва на території України: від 

минулого до сьогодення» 

Виклад основного матеріалу: Українська музика починає свій відлік 

із часів Київської Русі і в своєму розвитку охоплює практично всі типи 

музичного мистецтва – народну і професійну, академічну і популярну 

музику. Сьогодні українська музика в її багатоманітті звучить в Україні та 

далеко за її межами, вона продовжує розвиватися в народній та 

професійній традиціях, також є предметом вивчення науковців. 

Музичність та співучість – це невід'ємні риси українського народу, 

музичні традиції на території сучасної України сягають прадавніх часів.  

Загалом, первісне музикування носило синкретичний характер – 

пісня, танець і поезія були злиті у нерозривній єдності і, найчастіше, 

супроводжували обряди й церемонії, ритуали, трудовий процес тощо. В 

музиці люди вбачали захист від нечистої сили, поганого сну, від 

зурочення. Існували  й спеціальні магічні награвання для забезпечення 

родючості ґрунту і плодовитості худоби. 

У первісній грі починають виокремлюватися солісти, заспівувачі; 

розвиваючись, диференціюються елементи музично виразної мови. 

Речитація на одному тоні ще без чіткої розміреності інтервальних ходів 
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приводить до поступового розширення звукового діапазону. Цей процес, 

що відбувався в найдавніші часи, і був тим джерелом, з якого виникла 

народна музична культура. Він поклав початок формуванню музичних 

систем, які в подальших історичних умовах, унаслідок своєрідності, 

привели до виникнення національних особливостей музичної мови. 

Cтаровинні обрядові пісні є відбитком цілісного світогляду часів 

первісної людини, що розкриває ставлення народу до природи та її явищ. 

Самобутнім є національний стиль, представлений піснями 

центрального Придніпров'я. Їм властиві мелодична орнаментація та 

вокалізація голосних. Зв'язки з білоруським, і російським фольклором 

особливо яскраво виявляються у фольклорі Полісся. 

У Прикарпатті й Карпатах розвинулися власні відмінні пісенні стилі. 

Їх визначають як гуцульський і лемківський діалекти. Гуцульський 

фольклор відрізняється архаїчними рисами в мелосі й виконавській манері, 

взаємодією вокального й інструментального начал, зв'язками з 

молдавським і румунським фольклором. У ладовому відношенні 

гуцульському фольклору притаманний особливий гуцульський лад, а 

також еолійський, іонійський та дорійський. Для лемківського діалекту 

характерні зв'язки з польською, угорською, словацькою пісенністю, що 

виявляються в гостро пульсуючому синкопованому ритмі, переважанні 

мажору над мінором, пануванні силабічного речитативу. 

За своїм значенням у житті народу, за тематикою, сюжетом і 

музичними властивостями українська народна пісня поділяється на безліч 

різноманітних жанрів, що об'єднуються певною системою ознак. 

Найтиповішими жанрами української пісні є: 

• календарно-обрядові (веснянки, щедрівки, гаївки, колядки, 

купальські, обжинкові та ін.); 

• родинно-обрядові та побутові (весільні, жартівливі, танцювальні 

частівки, колискові, поховальні, голосіння та ін.); 

• кріпацького побуту (чумацькі, наймитські, бурлацькі тощо); 

• історичні пісні та думи; 

• солдатського побуту (рекрутські, солдатські, стрілецькі); 

• ліричні пісні та балади; 

• думи та історичні пісні 

У XV–XVI ст. історичні думи та пісні стають одним із найяскравіших 

явищ української народної музики, своєрідним символом національної 

історії та культури. Безпосереднім джерелом виникнення народних дум 

стала традиція історичних та величальних пісень, що набули поширення 

ще в умовах князівського побуту Київської держави. У них прославляли 

князів, походи та інші історичні події.  

Творцями і виконавцями історичних пісень та дум, псалмів, кантів 

називали кобзарів. Вони грали на кобзах чи бандурах, які стали символом 

національного героїчно-патріотичного епосу, волелюбної вдачі і чистоти 

моральних помислів народу. Величезна увага в думах приділена боротьбі з 

турецькими та польськими поневолювачами.  
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Важливе місце в українській музичній культурі займає 

інструментальний фольклор. Музичний інструментарій України включає 

широкий ряд духових, струнних та ударних інструментів. Найдавніші 

пласти українського інструментального фольклору пов'язані з 

календарними святами та обрядами, які супроводжувалися маршовою, 

танцювальною музикою і пісенно-інструментальною музикою для 

слухання. Традиційні інструментальні ансамблі частіше за все складалися з 

трьох різних інструментів, наприклад, скрипки, сопілки та бубна.  

Широкою сферою побутування самобутнього музичного 

інструментарію є пастуші награвання, де, як правило, використовуються 

інструменти, виготовлені самими музиками: сопілка, флояра, дводенцівка, 

теленка, цугфлейта, ріг, трембіта, кора, луска, кувиці (свиріль), дуда, 

свистунці, дримба та ін. 

У часи Запорозької Січі в оркестрах Війська Запорозького звучали 

литаври, барабани, козацькі сурми і труби, причому литаври входили до 

числа клейнодів Запорозької Січі, тобто, до числа священних символів 

державності України. 

Інструментальна музика стала невід'ємною частиною і міської 

культури. Крім загальнонаціональних інструментів міська культура 

представлена такими інструментами, як столовидні гусла, цитру, торбан. 

Під їх акомпанемент співали величальні пісні, міські пісні й романси, 

релігійні піснеспіви. 

У XX ст. до українського фольклору звертались численні професійні 

та аматорські колективи України, створювались ансамблі також і в 

емігрантських колах зарубіжних країн. Характерною стала особливість 

представлення фольклорних традицій у формах академічного музикування. 

Так, на початку XX ст. український ансамбль етнічної музики на чолі 

з Павлом Гуменюком з Філадельфії здобув популярність у США.  

У радянській Україні протягом століття було створено чимало 

колективів, що спеціалізувалися на виконанні обробок українських 

народних пісень і танців, а також творах українських композиторів у 

подібній стилістиці – це українські оркестри народних інструментів, 

ансамблі пісні і танцю, народні хори тощо. Так, у 1922 р. був 

організований Перший оркестр українських народних інструментів. 

Українська народна пісня лягла в основу творів багатьох українських 

композиторів. Найвідоміші обробки українських пісень належать 

М. Лисенку та М. Леонтовичу, значний внесок у дослідження та збирання 

народної творчості внесли вітчизняні фольклористи Ф. Колесса та 

К. Квітка. 

Історичні традиції продовжують сучасні оперні співаки України – 

Вікторія Лук'янець, Володимир Гришко, Валентин Пивоваров, Роман 

Майборода, Тарас Штонда, Михайло Дідик, Марія Стефюк, Стефан 

П'ятничко. 
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В Україні також проводяться численні міжнародні музичні конкурси 

виконавців-інструменталістів, диригентів, хорових, співаків, 

багатопрофільний конкурс імені М. Лисенка та інші. 

На сучасній українській сцені представлені майже всі музичні 

напрями: від фолку до джазу. Активно розвивається клубна культура. 

Популярність багатьох українських поп-виконавців давно перетнула 

кордони України і утвердилася в країнах СНД.  

Виконавці з України достойно представляли Україну на конкурсах 

Євробачення, зокрема Руслана, яка синтезувала у своїй музиці фольклорні 

мотиви карпатського регіону, стала переможницею конкурсу Євробачення 

– 2004, виборовши для України право на проведення наступного конкурсу 

– Євробачення – 2005. Поруч із тим розвивається українська рок-музика. 

Серед найвідоміших гуртів – «Океан Ельзи», «Танок на майдані Конго», 

«Скрябін», «Тартак», «Плач Єремії». Регулярно проводяться українські 

рок-фестивалі «Рок-екзистенція», «Тарас Бульба» та інші. 

Висновок. Українська пісня... Вона є однією із святинь нашого 

народу, його найціннішим духовним скарбом, гордістю і красою, 

геніальною поетичною біографією. З давніх-давен уславилася Україна 

піснями, які дбайливо, як найдорожча реліквія, передавалися від покоління 

до покоління. Михайло Стельмах писав, що пісня супроводжує українця 

від колиски до могили, бо не було значної події в житті народу, нема 

такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні чи 

ніжністю струни, чи рокотанням грому. Вона примушує радіти й плакати, 

може допомогти пережити горе, зняти душевний стрес, вилікувати 

душевні рани.  

…Плине час. Народжуються і вмирають люди, гине у вогні часу 

матеріальна культура. Але вічними і незнищенними залишаються духовні 

цінності, серед яких – пісня.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ СПАСАТЕЛЕЙ  
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Гомельский инженерный институт  МЧС Республики Беларусь 
 

Не подвергается сомнению тот факт, что белорусский и русский 

языки являются близкородственными и имеют много общего в 

грамматическом строе и словарном составе, однако у каждого из них есть 

своя специфика, которая наблюдается также и в современных 

терминосистемах.  

Различные терминологические системы, которые существуют в 

белорусском языке, отличаются специфическими особенностями понятий 

и названий, которыми данные системы апеллируют. В составе технической 

терминологии, в отличие от терминологии сферы гуманитарных наук, 

преимущественное количество составляют термины, служащие для 

наименования предметов, значительно меньше терминов, 

характеризующих отвлечённые понятия. Таким образом, на первое место 

выступает номинативный аспект, а затем понятийный. Соотношение 

номинативного и понятийного аспектов в терминологической лексике 

спасателей определяется приблизительно в пропорции 5:1 [1, 13]. 

Современная структура МЧС Республики Беларусь включает в себя 

около двадцати специальных организаций и служб, в числе которых центр 

оперативного управления, службы пожаротушения и аварийно-

спасательных работ, химической и радиационной безопасности, 

инженерных работ, связи и освещения, поисково-спасательная, 

авиационная, водолазная, взрывотехническая, газодымозащитная, 

медицинская, парашютно-десантная, кинологическая службы. 

Теоретическая подготовка специалистов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и промышленной 

безопасности, пожарной аварийно-спасательной техники и связи, 

инжиниринга безопасности объектов строительства, организации 

деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (ЧС), 

организации государственного пожарного надзора и др. в первую очередь 

основано на овладении знаниями по профессиональной терминологии. 

В свое время, пожарная лексика современного белорусского языка 

прошла длительный путь становления. Она состоит не только из исконно 

белорусских слов, но и из слов, заимствованных из других языков. 

Иноязычные источники пополняли и  обогащали лексику на протяжении 

всего процесса её исторического развития. Одни заимствования были 

сделаны ещё в древности, другие – сравнительно недавно. 

Терминологическая лексика спасателей представлена как 

узкоспециальной терминологией в области предупреждения и ликвидации 

ЧС, так и терминологией смежных отраслей науки и техники (водолазной, 
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авиационной, строительной, геологической, гидрологической, военной, 

медицинской, метеорологической, химической, физической и др.), 

необходимых для изучения определений профессиональной терминологии. 

Пополнение лексики спасателей шло по двум  направлениям : 

1. Новые слова создавались из имеющихся в языке 

словообразовательных элементов (корней, суффиксов, приставок): 

узгаральнасць, гаручасць, зазямляльнік, пажаратушэнне.  Особенно здесь 

хотелось бы отметить аббревиацию как способ образования 

сложносокращенных терминов, который является не только 

распространенным,  но и логически обдуманным способом в том числе по 

причине существования огромного количества сложных синтаксических 

терминов (АВР – аварыйна-выратавальныя работы, АЦ – аўтамабільная 

цыстэрна, ГЗДС – газадымаахоўная служба, АСА – аўтамабіль сувязі і 

асвятлення, ЦПР – цэнтральны пункт радыёсувязі). 

2. Новые слова вливались в лексику из других языков ( например 

из английского, французкого, немецкого и других языков): спрынклерны 

арашальнік, дрэнчарны арашальнік, дэфлаграцыя, амуніцыя, брандспойт. 

Заимствование слов из других языков – естественный, необходимый и 

реально существующий процесс, который обусловлен международными 

связями. Это результат языковых контактов, взаимоотношений народов и 

государств.  

Основные причины заимствования, как считают исследователи этой 

проблемы, следующие: исторические контакты народов; необходимость 

номинации новых предметов и понятий; новаторство нации в какой-либо 

отдельной сфере деятельности; языковой снобизм, мода; экономия 

языковых средств; авторитетность языка-источника; исторически 

обусловленное увеличение определенных социальных слоев, 

принимающих новое слово. 

Однако заимствование слов это не единственный способ обогащения 

терминологической лексики спасателей.  Особенно хотелось бы отметить 

лексико-семантический способ – такой способ словообразования, при 

котором новые слова возникают в результате изменений значений уже 

существующих слов, т.е. в результате распада многозначного слова на 

омонимы. С течением времени разные значения многозначного слова 

могут утратить смысловую связь друг с другом и превратиться в 

самостоятельные слова-омонимы: інфармацыя “звесткі аб акалячым свеце 

і працэсах; абвяшчэнне аб стане спраў, звесткі аб чым-небудзь”→”від 

сувязі на пажары пры дапамозе радыёстанцый і тэлефонаў”; інцыдэнт 

“выпадак, здарэнне (звычайна не прыемнага характару), непаразуменне, 

сутыкненне” → “ здарэнне,якое адбылося з небяспечным грузам альбо 

транспартным сродкам, што перавозіть такі груз, і не прывяло да гібелі 

людей, пашкоджання матэрыяльных каштоўнастей і г.д.”і інш. 

Наиболее продуктивным способом образования терминологической 

лексики спасателей является синтаксический способ– это способ  

образования терминов путём различного вида сочетаний [3, 229]. Среди 
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терминологических единиц значительное количество образовано по 

модели «прилагательное + существительное», «прилагательное + 

прилагательное + существительное»: патэнцыяльная  энергія, 

выратавальны рукаў, баявы разлік, лафетны ствол, пажарны тапор, 

адрасны пажарны апавяшчальнік, пажарны пенны ствол. Часть терминов-

словосочетаний образована по модели «существительное + 

существительное»: нумар (ранг) пажару, вокіс вугляроду, прадукты 

згараннянакапляльнік паласы на выхадзе з агрэгата, ачаг пажару.  

Значительное количество терминов состоит из трёх и более компонентов: 

пажаранебяспечнасць аварыйна-хімічнанебяспечных рэчываў, паказчык 

бяспекі па параметрах руху цягніка тэхнічнага сродку чыгуначнай і 

транспартнай сістэмы. 

Таким образом, терминологическая лексика, которая обеспечивает 

сферу деятельности спасателей, занимает важное место в 

терминологической терминосистеме языка, является синтезом 

терминологий различных ветвей науки и техники. В качестве основного 

источника происхождения терминологии спасателей выступают 

собственные языковые лексические средства. Специфической 

особенностью терминообразования является распространенность 

многокомпонентных терминов,  что объясняется современным развитием и 

усовершенствованием пожарной аварийно-спасательной техники и 

средств,  предназначенных для тушения пожаров, предупреждения и 

ликвидации других чрезвычайных ситуаций. 
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На сьогодні в Україні існують значні проблеми соціально-

економічного розвитку, об’єктивні економічні труднощі, зниження уваги 

суспільства до проблеми виховання, знецінення традиційних норм і 

цінностей, а також практичне усунення держави від впливу на процес 

виховання молоді, і особливо виховання в дусі патріотизму. 

Становлення України як сучасної європейської держави, стабільне її 

функціонування можливе за умови гарантування її національної безпеки. 

Від стану національної безпеки залежить збереження та примноження 

національних духовних і матеріальних цінностей, нормальна 

життєдіяльність людини. Техногенна та пожежна безпека як одна із 

найважливіших її складових разом із економічною, екологічною, 

політичною, військовою, інформаційною та іншими видами безпеки 

гарантується не тільки об’єктивними, але і суб’єктивними чинниками, 

насамперед людським чинником, рівнем підготовленості офіцерів служби 

цивільного захисту до виконання ними безпосередніх функцій рятівника. 

Процес патріотичного виховання майбутніх офіцерів у вищих 

навчальних закладах ДСНС України відбувається у межах загальної 

професійної підготовки як невід’ємна та обов’язкова її складова. 

Патріотичне виховання курсантів базується на наступних принципах: 

 виховання у курсантів почуття гордості за свою країну, повага до 

державної символіки; 

 виховання дбайливого ставлення до національного багатства 

Вітчизни – мови, культури, традицій; 

 формування у курсантів корпоративного духу та відповідальності, 

гордості за свій колектив; 

 виховання курсантів на прикладах української історії, історії 

розвитку справи рятівника в органічному зв’язку з українською мовою, 

звичаями, традиціями; 

 забезпечення духовної єдності, наступності і спадковості поколінь; 

 формування у курсантів правильності життєвого вибору і 

необхідності професії рятівника в сучасних умовах зростання загроз 

надзвичайних ситуацій, техногенної та пожежної небезпеки. 

Реалізація зазначених принципів передбачає комплексний підхід у 

процесі патріотичного виховання. Утвердження у процесі патріотичного 

виховання перелічених якостей вирішує проблему громадянсько-

професійного зростання й водночас відповідає цілям духовно-морального 

розвитку особистості.  

Важливим чинником формування і розвитку патріотичної свідомості є 

навчальний процес, вивчення та засвоєння низки навчальних дисциплін. У 

науковій літературі часто наголошується, що потужним чинником 

виховання патріотизму є історичні науки [1; 2]. 

Проте з метою виховання високих морально-патріотичних якостей, 

громадянської позиції в навчально-виховному процесі необхідно 

використовувати процес викладання не тільки гуманітарних дисциплін, але 
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і будь-яких навчальних дисциплін, адже в кожній науці є українські вчені 

світової слави, праці яких збагатили світову наукову думку. У першу 

чергу, мова повинна йти про тих українських учених, про яких 

замовчували в радянські часи, і наукові доробки яких знала і вивчала 

світова спільнота. 

У науковій літературі звертається увага, що важливим мотивом, який 

спонукає курсантів до активної участі у навчально-патріотичній 

діяльності, до самовдосконалення і саморозвитку, є поведінка викладача, 

його стиль викладання, вміння зацікавити до вивчення дисципліни [3, 

с. 13]. Викладач повинен володіти знаннями та навиками, необхідними для 

здійснення патріотичного виховання – володіти системою основних понять 

із психології та педагогіки виховання, із суспільно-історичних аспектів 

трансформації процесу виховання молоді в Україні, використовувати різні 

засоби та прийоми виховання, методики проведення різних навчальних та 

виховних заходів. 

Сьогодні зростає роль і значення держави, яка повинна згладжувати 

внутрішні та зовнішні проблеми, сприяти всебічному розвитку 

особистості. 

Тому система патріотичного виховання повинна сприяти виробленню 

прихильності своїй національній спадщині і усвідомленню її ролі і місця в 

світовому духовному розвитку, пошані до всіх інших систем і традицій. 

Тільки глибока і усвідомлена любов до своєї спадщини спонукає людину 

бути чутливим до трагедій вітчизни і народу. 
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Політв’язень, відомий на весь світ журналіст, політичний та 

громадський діяч, один із основних представників Української 

Генсільської Спілки, а також опозиції КПРС, голова Народного Руху 

України, засновник в Україні національно-визвольного руху 

шістдесятників, автор безлічі наукових праць, лауреат багатьох 

закордонних журналістських премій, герой України (посмертно). І це ще 

доволі не весь список досягнень відомої особистості – В'ячеслава 

Максимовича Чорновола. 

В'ячеслав Максимович народився 24 грудня 1937р. в с. Єрки 

Черкаської області у сім'ї вчителів. Батько – Максим Йосипович – походив 

із давнього козацького роду Чорноволів. Мати – Килина Харитонівна 

Терещенко – належала до одного з відгалужень славного роду меценатів 

Терещенків. У радянські часи сім'я Чорновола зазнала переслідувань від 

комуністичного тоталітарного режиму. У 1937 р. було заарештовано 

рідного батькового брата Петра Йосиповича Чорновола, який не 

повернувся з ув'язнення. Зазнавав переслідувань і батько. Сім'ї доводилося 

переїжджати з села в село, змінюючи місце роботи. 

В'ячеслав Чорновіл до школи пішов 1946 р. відразу до 2-го класу 

(читав із чотирирічного віку). 1955 р. закінчив Вільхівецьку середню 

школу із золотою медаллю і того ж року вступив до Київського 

державного університету імені Тараса Шевченка на філологічний 

факультет, а з 2-го курсу перевівся на факультет журналістики. Уже в 

університеті мав неприємності за свої погляди, з чим пов'язана майже 

річна перерва в навчанні 1958 р. У студентські роки вже багато писав до 

газет. Протягом місяця склав усі пропущені сесії і 1960 р. закінчив 

університет з відзнакою. Захистив дипломну роботу на тему 

«Публіцистика Бориса Грінченка», ще донедавна забороненого 

письменника. 

У 1964 р. склав кандидатський мінімум, пройшов за конкурсом до 

аспірантури Київського педінституту, але не був допущений до навчання 

через політичні переконання.  

Започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників 

разом з І. Світличним, І. Дзюбою, В. Стусом, М. Плахотнюком та ін. 

В'ячеслав Чорновіл був одним із найяскравіших організаторів та активістів 

цього руху, що в 60-ті – 70-ті роки протистояв тоталітарному режимові, 

виступав за відродження України, її мови, культури, духовності, 

державного суверенітету. 

У цей же час В. Чорновіл самостійно та у співавторстві пише низку 

документів правозахисного й антишовіністичного характеру, статті «В 

шовіністичному зашморзі», «12 запитань до тих, хто вивчає 

суспільствознавство» тощо [4]. Того ж місяця за участь у правозахисному 

русі звільнений з роботи в газеті «Молода гвардія». За відмову давати 

свідчення на закритому суді братів Горинів В. Чорновола засудили до 

трьох місяців примусових робіт. Звільнення з роботи прискорило працю 

над документальним дослідженням «Правосуддя чи рецидиви терору?» 
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(травень 1966 р.). Це був, мабуть, один із найсміливіших зразків тогочасної 

української політичної публіцистики.  

Наступний вирок 15 листопада 1967 р. Львівського обласного суду – 

жорстокіший: 3 роки ув'язнення в таборах суворого режиму. В'ячеслав 

Чорновіл уклав документальну збірку «Лихо з розуму» (Портрети 

двадцяти «злочинців»), де подав матеріали про арештованих 1965 р. 

шістдесятників. Після того, як книжку було надруковано за кордоном, 

міжнародна громадськість піднесла голос на захист ув'язнених, і влада того 

часу змушена була на це зважати. Отож, дехто з тоді арештованих завдячує 

Чорноволові життям. За свої книжки Чорновіл став лауреатом премії для 

найкращих журналістів світу, що боронять права людини, а від 

Радянського Союзу отримав нове тюремне ув'язнення. 

1970 р. Чорновіл у Львові починає випуск підпільного журналу 

«Український вісник», в якому друкує матеріали самвидаву, хроніку 

українського національного спротиву. Він – його організатор, редактор і 

видавець. Журнал стає справжнім рупором демократії та національної 

свідомості у підрадянській Україні. Під час відомої страхітної 

загальноукраїнської «зачистки» 1972 р. його арештовують знову – 

попереду суд і вирок: 6 років таборів і три роки заслання. В. Чорновіл був 

організатором і учасником численних акцій протесту, голодувань, 

виснажливої боротьби за статус політв'язня.  

11 березня 1988 р. Чорновіл разом з М. Горинем і З. Красівським 

підписав Звернення до української та світової громадськості про 

відновлення діяльності УГГ. Цього ж року ініціював створення 

Української гельсінської спілки (УГС), яку від початку задумав як 

політичну партію. Був її співголовою, а також співавтором програмних 

документів, зокрема "Декларації принципів Української гельсінської 

спілки", яку оприлюднив 7 липня 1988 р. на 50-тисячному мітингу у 

Львові. Документ містив тезу про перетворення СРСР у "конфедерацію 

незалежних держав". Це був тактичний крок, який був компромісом із 

суспільством, яке боялося й думати про незалежність. Остаточно УГС 

заявила про незалежність, як мету у виступі В’ячеслава Чорновола на 

Установчих зборах Народного Руху України 10 вересня 1989 р. 

У цей час поряд із поважним аналітичним виданням «Український 

вісник» В. Чорновіл започатковує оперативне інформаційне видання 

"Експрес-випуск «Українського вісника», номери якого розходилися 

рекордними для самвидаву тиражами. УГС стала першою в Україні 

відкритою, опозиційною КПРС організацією партійного типу. 

Під керівництвом В. Чорновола Українська Гельсінська Спілка, за 

визначенням багатьох дослідників і політичних діячів, відіграла важливу 

роль в активізації українського національно-визвольного руху, стала 

каталізатором процесу національного відродження. Завдяки виробленню 

доцільної програми, стратегії і тактики, члени Спілки досягли зрушень у 

суспільній думці, вселили віру в українську ідею. Це дало змогу об’єднати 



Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 24 

українські національні сили в потужну масову організацію, якою став НРУ 

[1]. 

Детальніше аналізуючи політичну діяльність В. Чорновола у складі 

Народного Руху України, необхідно зупинитися, перш за все, на 

ідеологічних засадах, якими керувався його радикально налаштований 

керівник. Саме з ініціативи Чорновола Галицька Асамблея на референдум 

у Галичині винесла третє запитання про повну державну самостійність 

України.  

Після президентських виборів 1991 р. В. Чорновіл висунув тезу про 

Рух як цілеспрямовану, сильну, єдину політичну організацію. А в доповіді 

на IV з’їзді НРУ в грудні 1992 р. Чорновіл сформулював зародок 

майбутнього гасла Руху: “Рух сповідував принципи – державність і 

демократія ”.  

Важливою ідеологічною складовою, на якій наполягав 

В. М. Чорновіл, був реформаторський шлях змін. Надзвичайно важливою 

ідеєю Чорновола було те, що для Народного Руху соціальною опорою є 

весь український народ. При цьому була закладена суть Руху як партії 

народної, як партії європейського типу [2]. Від часу створення (8–10 

вересня 1989 р.) Народного Руху України (НРУ) – член Руху та його 

Великої Ради, з березня 1992 – співголова, а з грудня 1992 р. – голова НРУ. 

Політична діяльність В'ячеслава Максимовича Чорновола (у період 

1989–1999 р.р.) була тісно пов'язана з існуванням Народного Руху України. 

Вплив відомого активіста правозахисного руху та колишнього політв'язня 

на формування ідеологічних засад діяльності та втілення ряду основних 

програмових постулатів НРУ на практиці важко переоцінити.  

З квітня 1992 р. працював у Верховній Раді України. Народний 

депутат України двох наступних скликань – 1994 і 1998 р.р., а також 

керівник депутатської фракції Народного Руху України у парламенті 

України. Політична та журналістська діяльність В'ячеслава Максимовича у 

визначений період, була спрямована на досягнення конкретних результатів 

у розбудові незалежної та демократичної України. При вирішенні 

проблеми відносин Руху і влади, у тому ж році, Чорновіл окреслив ще раз 

позицію Руху: "Суть полягає не в тому, щоб просто боротися проти влади 

– суть полягає в конструктивній опозиції... первинною є позиція Руху. І 

якщо дії влади відповідають цій позиції, ми їх підтримаємо. Якщо ні – ми 

їх гостро критикуємо, боремося проти них" [3].  

Аналізуючи значення Народного Руху України для історії, 

В. Чорновіл наголошував, що саме НРУ найбільше зробив для того, щоб 

Україна стала незалежною державою. До здобутків Руху зараховував і Акт 

незалежності, Декларацію про державний суверенітет України, і участь у 

референдумі 1991 р.. Багато думок і міркувань знаходимо у статтях 

В. Чорновола, присвячених розколу в Народному Русі України. Так, у 

1999 р. В'ячеслав Максимович писав: "...Ідейного розходження у нас ніби 

нема... Але я – ідейний прагматик. А ці люди – заземлені прагматики: 

посади, гроші, становище в суспільстві і таке інше. На першому плані 
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повинна бути ідея. Лідери повинні бути ідейними" [2]. Вихід вбачав у 

очищенні партії від "переродженців" й сподівався, що цей процес не 

завершиться розколом.  

Таким чином, аналіз основних виступів та публікацій В. Чорновола 

дає змогу зробити висновок, що їх автор намагався якомога об'єктивніше 

розглянути та розкрити причини тих процесів, що відбувалися у 

Народному Русі України у зазначений період, дати свої оцінки та 

спрогнозувати майбутні дії на політичній арені цієї великої та впливової на 

той час політичної сили. Як керівник НРУ та народний депутат В'ячеслав 

Максимович до кінця сподівався на перемогу ідейних цінностей у політиці 

над матеріальними й закликав пам'ятати про перевагу перших. 
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Офіційна преса в Україні – а вона вся була під контролем компартії – 

не могла собі дозволити такі «вільності», як преса діаспорна: у часи 

репресій правда замовчувалась повністю, у період перебудови, 

незважаючи на політичну «відлигу», навіть ті видання, де журналістські 

колективи були налаштовані демократично, нерідко змушені були вживати 

«езопову мову». Цю прогалину у суспільній свідомості намагалися 

заповнити нелегальні видання, так званий «самвидав» – від «видавати 

самому», в розумінні видавати поза офіційними видавництвами [1]. Отже, 

«самвидав» – це нелегальна, а тому позацензурна (видана в обхід цензури) 

література. 

Неформальні об’єднання стали вагомим чинником здобуття Україною 

суверенітету. Не раз «самвидав» доносив правду про суспільно-політичні 

http://www.nru.org.ua/about/chornovil/%20questions?id=3
http://www.nru.org.ua/about/chornovil/%20questions?id=3
http://www.nru.org.ua/about/chornovil/works?id=7
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події в Україні та за її межами, боровся проти національних утисків. 

Критика радянського ладу, неприйняття тоталітаризму дедалі 

поглиблювалися. Це виявлялося в громадській думці, фольклорі, виступах 

інакомислячих тощо. Черкащина також не стояла осторонь та активно 

долучилася до процесу створення нової незалежної країни. 

Край, що дав Україні Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка, 

В’ячеслава Чорновола, був історично зобов’язаний активно включитися у 

процес відродження української державності. Яскравим штрихом на 

полотні підйому національного духу була поява політичного «самвидаву». 

Наприкінці 1980-х р.р. – на початку 1990-х р.р. у більшості міст Черкаської 

області видавалася нова демократична позацензурна преса.  

«Самвидав» створювався на ентузіазмі, без спонсорів, необхідних 

технічних засобів та часто навіть без знань основ журналістики. Проте, 

аматорські видання, які писалися і монтувалися переважно вдома на 

письмовому столі, а множилися на примітивному обладнанні, ставали 

незрівнянно популярнішими від офіційної преси [1]. Адже кожна 

саморобна сторінка, кожен рядок випромінювали особливу енергетику, що 

руйнувала всі заборони, розкріпачувала читачів, додавала віри в краще 

майбутнє. 

Серцевиною тогочасної самвидавної творчості було національне 

питання, що й зрозуміло. Адже розбуджена та підбадьорена політичною 

відлигою в країні, викликаною критикою культу особи Сталіна, українська 

інтелігенція настійливо заговорила про те, що їй боліло давно: залежне 

становище України в СРСР, «зросійщення» населення, замовчування 

голодомору 1933 року, переслідування як «буржуазних націоналістів» так і 

всіх, хто відстоював право на існування української мови в Україні тощо. 

На Черкащині існувало більше 40 незалежних, непідконтрольних 

владі видань, на сторінках яких критикувались дії влади, гостро і 

вимогливо ставились питання національно-культурного відродження, 

надання незалежності Україні. Практично кожен район мав свій 

«самвидав» [2]. Видання розповсюджувалися, перш за все, на своїй 

території, а також через осередки Руху, Української Республіканської 

партії (далі – УРП) та інших політичних партій. Обмінювалися на видання 

інших міст, поширювалися там, де випуск «самвидаву» не був 

налагоджений. Кожна із позацензурних газет мала значний вплив на 

формування громадської політичної думки. 

Перша «самвидавна» газета Черкащини «Червона калина» з’явилася в 

м. Умань у 1989 р. Активісти писали, набирали текст на друкарській 

машинці, наклеювали колонки на макет, розповсюджували. Вони діяли 

командою, тому кожен міг замінити іншого. Разом і потерпали від влади. 

Б. Д. Чорномаз організував її випуск та друк у Литві. Зі створенням 

осередку УРП почала виходити газета «Тризуб» (редактор Т. О. Чорномаз). 

Газети «Червона калина» і «Тризуб» виходили регулярно та користувалися 

великим попитом. Відомо, що родина Чорномазів вклала в них усі власні 

заощадження.  
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У м. Городище виходила газета «Гомін». Свої ідеї рухівці 

Смілянщини пропагували через власну газету «Козацький рід». Випуском 

газети займалися Ангеліна Усікова, Василь П’ятун-Діброва, Анатолій 

Погрібний та інші. Проте місцевій владі вдалося через суд задушити 

«самвидав». 

У м. Шпола виходив «Поклик долі», у м. Звенигородка – «Тарасове 

поле», у м. Жашків – «За волю Батьківщини», у м. Ватутіне – 

«Екологічний вісник», у м. Тальне – «Спалах» і «Поле честі». У першій 

половині 1990 р. Ігор Моца видав два випуски «Інформаційного бюлетеня 

Кам’янської районної організації НРУ» та кілька листівок [2]. Множив усе 

на ксероксі, наклад був 100 примірників. Перший номер роздавався 

безкоштовно, а другий вже продавали. Це була невелика хитрість, адже 

противники Руху могли першими розібрати бюлетені і знищити. А так 

купували ті, хто справді хотів почитати.  

Педагог, краєзнавець і громадський діяч із м. Золотоноша 

М. Ф. Пономаренко редагував місцеву рухівську газету «Воля». Біля назви 

містився тризуб, портрет січовика Івана Богуна (уродженця тих місць), а 

девізом стали слова національного гімну «Ще не вмерла Україна, і слава, і 

воля». Населенням газета сприймалася з великою цікавістю. Люди жваво 

обговорювали прочитане [3]. Вивчивши все до останньої літери, газету 

передавали друзям і знайомим, переповідали прочитане сусідам, колегам. 

Але газету нещадно критикували на шпальтах офіційних компартійних 

видань. Незважаючи на великий педагогічний досвід, видавця вигнали з 

роботи.  

В. І. Петренко створював «Канівський вісник». Також у м. Канів 

видавалася, починаючи з 1988 р., інформпродукція УГС (Українська 

Гельсінська Спілка), УРП і крайової організації НРУ (Народний Рух 

України): листівки, оголошення, інформаційні бюлетені, статті з газет і 

власні газети [3].  

У м. Монастирище виходила газета «Дзвін». Назва газети прийшла від 

людей. Коли ще клеїли свої «самодруки» на щитах, люди підходили й 

казали: «Ну, що тут дзвонять наші рухівці?». Нині газета виходить як 

орган Черкаської обласної організації УНП. Це єдина «самвидавна» газета 

в області, а можливо й в Україні, яка залишилася «живою» ще з 1990 р.  

У м. Черкаси існувало кілька осередків демократичного «самвидаву». 

Володимир Гончаренко створив партію «Незалежна Україна» і випускав 

газету з тією ж назвою. Тексти набиралися на машинці і наклеювалися на 

ватман. Партійці не мали доступу до спеціальної копіювальної техніки, 

тому всі 100 екземплярів теж були виключно ручної роботи. Праця була 

трудомісткою.  

Василь Чорновіл випускав газету «Черкаський час». Володимир 

Мамалига і Володимир Шевалдін – газети «Сурма» і «Вісті». Легендарний 

дисидент А. І. Лупиніс був ініціатором створення асоціації «Зелений світ», 

українського «Меморіалу», УНА-УНСО [3]. Був автором, видавцем і 

розповсюджувачем велетенської кількості «самвидавних» газет, листівок, 
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бюлетенів та іншої непідцензурної літератури. Значну частину матеріалів 

друкував у Литві. Завдяки його прикладу, енергії та широким зв’язкам 

багато черкащан також почали створювати власні демократичні видання. 

Після проголошення незалежності більша частина «самвидаву» 

припинила своє існування. По-перше, була виконана першочергова мета – 

здобуття державності. По-друге, з’явилися міждержавні кордони, тому 

їздити в Литву, де друкувалася значна частина «самвидаву» Черкащини, 

стало складно й дорого. В Україні ж зник газетний папір, так що навіть 

офіційні видання різко зменшили свою періодичність.   

Демократам, що продовжували боротися, стало вільніше доносити 

свої думки зі сторінок газет, засновниками яких були органи влади. Згодом 

слова «українська державність» та «національна гідність» вже не 

сприймалися так вороже. Якщо виникала потреба оприлюднити компромат 

на недбалого місцевого чиновника, то було простіше звернутися до 

якогось потужного обласного видання, ніж видавати власну газету. До того 

ж, в Черкаській області з’явилися нові, фінансово незалежні газети, які 

підтримувалися бізнесовими структурами та виживали за рахунок 

комерційної реклами. Хоча подібні видання зазнавали не менших фізичних 

та моральних утисків, ніж підпільний «самвидав». Додалися й 

«цивілізовані» методи боротьби з норовливою пресою – судові позови та 

податкові перевірки [4].  

Загалом саморобні газети Черкащини мали значний вплив на 

формування громадської політичної думки й були передвісником держаної 

незалежності.   
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17 липня православна церква святкує пам'ять Андрія Рубльова – 

давньоруського іконописця, ім’я якого стало всесвітньовідомим.  

Творчості Андрія Рубльова присвячено десятки книг, проте достовірні 

відомості про його життя й творчість досить незначні – ми не знаємо місця 

й дати його народження, яке ім’я він отримав при хрещенні (Андрій – це 

чернече ім’я), невідомо, коли він став ченцем, коли і де вчився іконопису. 

Досі в науці дискутують про належність авторству Рубльова відомого 

Звенигородського чину, що зараз зберігається у Третьяковській галереї, 

ікони з іконостасу Благовіщенського собору Московського Кремля, ікони 

так званого Василівського чину, а також фресок та книжкових мініатюр. 

За деякими історичними свідченнями ми можемо вважати, що місцем 

прийняття чернецтва Рубльова ймовірно був Спасо-Андронників монастир 

у Москві [1, 22]. 

Саме з цим монастирем пов’язанні й останні роки життя іконописця. 

Судячи з усього, за активної участі Рубльова було побудовано головну 

церкву обителі – Спаський собор. У житії преподобного Сергія 

Радонезького повідомляється, що старець Андрій разом з ігуменом 

Олександром створили в монастирі кам’яну церкву. Це дає можливість 

зробити висновок, що Рубльов у цей період був соборним старцем. 

Останньою роботою відомого іконописця стало розписування та 

оздоблення собору Спасо-Андроннікова монастиря фресковим живописом. 

Вірогідно, це було у 1425-1427 роках [2, 540]. Нажаль, до тепер після 

багаточисельних поновлень та архітектурних перебудов від цього 

ансамблю дійшло лише два невеликих фрагменти орнаменту на відкосах 

вівтарних вікон. Їх було знайдено у 1952 році. Дослідник Орлова М. А. 

стверджує, що ці орнаментальні фрагменти дають можливість говорити 

про окремі технологічні прийоми, образотворчі та стилістичні особливості 

розпису всього Спаського собору, про його колорит у загальному 

декоративному задумі [3, 458]. 

Незадовго після завершення розпису собору Андрій Рубльов помер. 

Майже одночасно з ним помер і його старший наставник у живописі 

Данило Чорний. Іконописці були поховані на монастирському кладовищі. 

У другій половині XVIII століття ці могили були втрачені, можливо, через 

перебудову дзвіниці монастиря. До сьогодні нема достовірних даних про 

знаходження решток преподобного [2, 539]. 

17 липня 1988 року преподобний Андрій Рубльов був канонізований 

православною церквою. 
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Мета: дослідити сучасні тенденції розвитку сімейно-шлюбних 

відносин в Україні; з`ясувати шляхи забезпечення державною політикою 

оптимальних соціально-економічних умов становлення, розвитку та 

повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї.  

Завдання:  

дослідити сучасні тенденції розвитку шлюбно-сімейних відносин в 

Україні; 

проаналізувати особливості реалізації державної сімейної політики 

України; 

визначити економічні та культурні чинники, що впливають на 

розвиток сучасної української сім’ї. 

Актуальність теми: дослідження в сфері сімейної проблематики 

зумовлені загальною кризою сім’ї, яку відзначають педагоги, психологи, 

соціологи, демографи. Ця криза виявляється у кількісних (зменшення 

показників народжуваності дітей, значна кількість розлучень, проблемних 

сімей) та якісних показниках (трансформація суспільних та сімейних 

цінностей, ослаблення виховної функції сім’ї, психологічні проблеми 

членів сім’ї тощо).  

Виклад основного матеріалу: Сім'я – це мала соціальна група, що 

має історично визначену організацію, члени якої пов'язані шлюбними або 

родинними стосунками, спільністю побуту та взаємною моральною 

відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою 

суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення.  

Процеси розбудови держави, трансформації українського суспільства 

в напрямку визнання загальнолюдських норм і цінностей, а також світових 

демократичних стандартів знайшли відображення у реалізації державної 

сімейної політики України. 

Тенденція зростання відповідальності держави за сім’ю знайшла своє 

відображення у законодавстві країни. У прийнятій 28 червня 1996 р. 

Конституції України зазначено, що сім’я, дитинство, материнство і 

батьківство охороняється державою [1]. Кодекс про шлюб і сім’ю України 

зі змінами і доповненнями (1992, 1996 рр.) гарантує всебічну охорону 

інтересів матері й дитини [2]. 

Державна сімейна політика передбачає додаткові пільги і компенсації 

сім’ям, які виховують дітей-інвалідів, прийомних дітей, сім’ям 

переселенців, сім’ям безробітних, сім’ям, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. Щодо поліпшення політики стосовно сімей 

слід назвати такі документи, як розпорядження Президента України від 1 
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червня 1994 р. «Про невідкладні заходи щодо надання допомоги 

багатодітним сім’ям», Указ Президента України від 12 квітня 1995 р. «Про 

пільги дітям, які перенесли хімічну інтоксикацію алопецію, у медичному 

обслуговуванні», Постанова кабінету Міністрів України від 8 лютого 

1997 р. «Про порядок та розміри компенсації виплат дітям, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». З 1996 р діє 

Національна програма «Діти України», розрахована на період до 2000 р., 

яка є орієнтиром для формування регіональних програм, спрямованих на 

соціальний захист дітей, в тому числі незахищених категорій сімей з 

дітьми. 4 грудня 1998 р. Кабінет Міністрів України затвердив Постанову 

«Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства», в якій 

передбачено комплекс дій, спрямованих на зміцнення сім’ї, створення 

належних умов для виховання дітей, на вирішення питань першочергового 

працевлаштування найменш захищеної частини працівників, які мають 

неповнолітніх дітей, виховують дітей-інвалідів, надання пільгових 

кредитів молодим сім’ям на будівництво житла, в першу чергу, 

багатодітним сім’ям [3-6]. 

Розвиток сучасної української сім’ї обумовлений деякими 

обставинами економічного і культурного характеру. Нестабільна 

економічна ситуація в країні, зміна морально-етичних орієнтирів призвели 

до руйнування сімейних відносин, зростання рівня дитячої бездоглядності 

та безпритульності, збільшення кількості неповних сімей, загострення 

проблеми насильства в сім’ї. Найбільш уразливими в сучасних соціально-

економічних умовах залишаються багатодітні сім’ї. Чітко простежується 

зниження рівня матеріального забезпечення сім’ї із збільшенням кількості 

дітей. Найгострішою проблемою сімей, особливо багатодітних, 

залишається забезпечення їх житлом[7]. 

Сьогодні за умов докорінних змін в українському суспільстві в 

процесі здійснення державної соціальної політики необхідно враховувати 

сучасні тенденції розвитку шлюбно-сімейних відносин в Україні, серед 

яких можна визначити наступні: 

–сім’я продовжує існувати та зберігати авторитет у суспільстві, 

незважаючи на кризові явища, які в ній відбуваються; 

–сім’я стає більш демократичною, рівноправною, змінюються 

соціальні ролі подружжя; 

–спостерігається лібералізація міжстатевих стосунків; зростає 

кількість дітей, народжених поза шлюбом і покинутих дітей. На фоні зламу 

звичайних соціальних цінностей сьогодні непомірно зростає гедонізм та 

індивідуалізм, особливо серед молоді, що створює безпосередню загрозу 

інституту сім’ї, заснованому на шлюбі. До цього слід додати, що в ході 

демократизації шлюбно-сімейних норм терпимість з боку громадської 

думки до альтернативних стилів життя поступово зростає; 

–спостерігається укладення шлюбу за шлюбним договором. Можна 

припустити, що це явище набуватиме поширення у зв’язку з зростанням 

соціальної диференціації суспільства; 
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–знижується шлюбний вік. Молодь, що бере шлюб, менше 

підготовлена до сімейного життя в моральному та матеріальному планах; 

–скорочується дітонароджуваність, зростає нуклеаризація, що впливає 

на виховання молоді; 

–спостерігається безумовний вплив релігії на формування та 

життєдіяльність сім’ї; 

–зростає недовгочасність шлюбу і нестабільність соціального 

інституту сім’ї; 

–зростає сімейна девіація – зловживання алкоголем і наркотиками, 

сімейне насильство, включаючи інцестуозне. 

Шляхи розв’язання актуальних проблем сучасної української родини 

мають спрямовуватися на забезпечення державною політикою 

оптимальних соціально-економічних умов становлення, розвитку та 

повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї, народження та 

виховання в ній дітей. Пріоритетними мають стати заходи щодо зміцнення 

іміджу, стану і статусу сім’ї, створення сприятливих умов для її морально-

психологічного, соціального і культурного розвитку, недопущення 

бродяжництва, безпритульності дітей і насильства в сім’ї, формування у 

свідомості людей розуміння важливості ролі сім’ї у забезпеченні 

суспільної стабільності та прогресу. 

Отже, сім’я є першоосновою духовного, економічного, соціального 

розвитку суспільства, його найвищою цінністю. Саме в сім’ї людина має 

можливість повноцінного становлення власної особистості, розвитку 

інтелектуального, духовного, творчого потенціалу, засвоєння навичок 

соціального співжиття, проходження процесу соціалізації. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНО–ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ В 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ 

 
Сук М. В. 

НК – Усов Д. В., к.філософ.н., доц. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 
 

Анотація. У статті узагальнені дані про морально-професійну 

деформацію особистості та її вияви в професії рятувальника, а також 

розглянуті причини та умови виникнення професійної деформації у 

співробітників ДСНС. 

Постановка проблеми. У сучасній Україні нагальною постає 

проблема виявлення причин та наслідків морально-професійної деформації 

у працівників ДСНС. Проводяться дослідження для виявлення психічних 

факторів виникнення морально-професійної деформації. У результаті дії на 

рятувальників надзвичайних подій, в умовах гострої й особливо хронічної 

напруги, при підвищеній тривожності, психіка рятувальників зазнає 

значного негативного впливу. Наслідком постає морально-професійна 

деформація, яка формується як результат специфічних особистих змін, що 

відбуваються у фахівця в ході виконання професійної діяльності під 

впливом різних чинників.  

Метою дослідження є узагальнення наявних уявлень про морально-

професійну деформацію та її вияви у професії рятувальника, а також 

дослідження причин та умов виникнення професійної деформації у 

працівників ДСНС. 

Виклад основного матеріалу. Проблема морально-професійної 

деформації у фахівців екстремального профілю діяльності виявляється на 

фоні звуження особистісних інтересів людини до суто професійних. При 

цьому деформаційні процеси призводять до зміни якостей особистості: 

стереотипів сприйняття, ціннісних орієнтацій, рис характеру, способів 

спілкування та поведінки, що формуються під впливом тривалого 

виконання професійної діяльності. 

Окремим видом морально-професійної деформації є синдром 

професійного вигорання, який характеризується втратою інтересу до 

фахової діяльності, апатією, легким депресивним станом. 

У працівників ДСНС вигорання – це стан, що виникає під впливом 

тривалого психоемоційного стресу. Даний стан характеризується 

емоційним виснаженням, знецінюванням праці та зниженням ефективності 

морально-професійної діяльності [1]. 

Основним критерієм формування деформаційних змін виступає 

часовий параметр або стаж роботи: з часом у працівника ДСНС 

професійно важливі якості викривляються, деформуються та 

закріплюються у відносно стійкі особистісні риси, що й зумовлює рівень 

розвитку професійної деформації. Але коефіцієнт психологічної 

деформованості працівника не обов’язково пропорційний його стажу 
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роботи. Тобто фахівець ДСНС міг брати участь у надважкій професійній 

ситуації та навіть у молодому віці зазнати значних деформаційних змін. 

Вплив професійної деформації на діяльність працівників ДСНС 

найбільш рельєфно спостерігається через конкретні прояви. Перший вияв 

пов’язаний із сталим упередженим ставленням до об’єкта професійної 

діяльності. Таке ставлення характеризується негативним емоційним 

забарвленням, психологічною «сліпотою» на позитивне та перебільшенням 

негативного в людині. У професійній діяльності це виявляється у 

схильності до звинувачення інших у непрофесіоналізмі.  

Другий вияв морально-професійної деформації пов’язаний з довільно-

суб’єктивним тлумаченням поведінки. Конкретними її виявами є 

зловживання владними повноваженнями, використання неморальних 

засобів впливу на підлеглих, формально пасивне виконання службових 

обов’язків. 

Третім виявом професійної деформації фахівців екстремального 

профілю діяльності є перенесення стилю службового спілкування, окремих 

професійних методів та прийомів на позаслужбові стосунки з найближчим 

соціальним оточенням – рідними, знайомими та ін. Показовими тут є 

збіднення лексикону, збільшення кількості жаргонних та брутальних слів і 

словосполучень, командний стиль поведінки [2]. 

Рятувальна служба належить до тих видів професійної діяльності, 

умови й характер яких чинять значний травмуючий вплив на психіку 

(психологічна напруженість праці, можливість отримання травми чи 

втрати життя, велика відповідальність). Як наслідок такого впливу можуть 

сформуватися негативні моральні нахили: зниження ступеня власної 

відповідальності за збереження життя та здоров’я людей, байдужість, 

втрата альтруїзму. 

В якості передумов виникнення морально-професійної деформації 

співробітників ДСНС можуть виступати наступні фактори: 

- працівникам ДСНС України доводиться працювати з групами 

постраждалих, які не створюються штучно, вони були створенні самим 

життям, наприклад через драматичну ситуацію катастрофи; 

- працівники ДСНС України часто перебувають у гострому 

афективному стані. Доводиться працювати, коли й самі постраждалі 

знаходяться в афективному стані; 

- для рятувальної діяльності характерний високий рівень 

психоемоційної напруги при виконанні завдань за призначенням; 

- співпереживання втрати, оскільки постраждалі втрачають близьких 

людей, друзів, місце проживання, роботу; 

- робота з тілами загиблих людей [3]. 

Висновки. Морально-професійна деформація у працівників ДСНС 

України формується і розвивається під впливом чинників, які стосуються 

як зовнішнього середовища діяльності (спілкування з постраждалими, 

надання їм невідкладної допомоги), так і чинників службової системної 
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взаємодії (стосунки із керівником і колегами по службі, спільне виконання 

службових завдань тощо). 

Морально-професійна деформація виявляється через негативні зміни у 

професійній роботі та поведінці, змінюються стереотипи поведінки, 

професійні звички, стиль спілкування і навички, які ускладнюють успішне 

здійснення професійної діяльності 

Аналіз сучасних підходів щодо виявлення взаємозв’язку між 

особливостями деформаційних змін у рятувальників та стажем їх роботи, 

дає можливість зробити наступні висновки [2]. 

Фахівець перебуває на службі терміном до 5 років — деформація 

малоймовірна, незначна, найчастіше спостерігається її початковий рівень, 

який характеризується зовні непомітними, переважно кількісними змінами 

в особистості. 

6-10 років служби – переважно середня ймовірність професійної 

деформації, початковий та середній рівні виступають приблизно однаково. 

11-15 років служби – ймовірність деформації висока, виникає 

глибинний рівень, на якому деформуючі зміни вражають всю особистість, 

яка потрапляє у специфічну залежність від професійної сфери. 

Фахівець перебуває на службі в ДСНС більше 16 років – деформація 

практично неминуча. 

Сутність викладеного дає змогу стверджувати, що особливості вияву 

морально-професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних 

підрозділів ДСНС Украйни зі збільшенням часового параметру можуть 

тільки зростати. 

Отже, враховуючи специфіку діяльності ДСНС, цілком ймовірним є 

припущення, що вплив стрес-чинників, у поєднанні з індивідуальними 

особливостями працівників, може виступати суттєвою передумовою 

виникнення та формування морально-професійної деформації. 
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ВОЛОДИМИР МОНОМАХ ТА ЙОГО «ПОВЧАННЯ» 

 

Павленко С. Ф., 

НК – Горенко Л. М., к.і.н., доц. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Феномен історії Київської Русі полягає в тому, що вона не старіє і не 

перестає бути цікавою. З її скарбниці співвітчизники і зараз могли б 

знаходити зразки устрою Вітчизни, держави, домівки, сім’ї.  

Напередодні своєї смерті князь Володимир Мономах написав 

«Повчання» своїм дітям, яке стало одним із найвеличніших пам’яток 

давньоруської літератури. 

«Повчання» князя Володимира складено у православному дусі – це 

справжній морально-духовний кодекс. Згадати про нього важливо, 

оскільки в сучасному світі руйнується все, навіть сімейні зв’язки. 

Образ сім’ї подається у «Повчанні» Мономаха як найважливіша 

духовно-моральна модель життєустрою. Князь надавав сім’ї абсолютну 

цінність. Це основа будь-якої держави, головна умова збереження духовної 

історії народу [1, 59]. 

Сучасну кризу сім’ї лише «матеріальним капіталом» не врятуєш. 

Необхідна ціла стратегія політики, державна система зміцнення і 

підтримки української сім’ї. 

У нашому історичному минулому збереглися початки морального 

устрою – міцні зв’язки, що об’єднували членів єдиної сім’ї. Необхідно 

уважно прислухатися і придивлятися до того, що говорить і відкриває нам 

мудрість вітчизняних традицій, культури, мови. 

Українське слово сім’я походить від праслав’янського  «семія» – рід, 

плем’я, насіння і навіть – земля. У Євангельському контексті це слово 

наповнювалося надзвичайно важливим християнським змістом, служить 

образом слова Божого (Мф.13: 23-38). 

Точно так, як із маленького насіннячка, необхідно виховувати й 

берегти свою сім’ю. Православна сім’я така, де, перш за все, закладалися 

основи християнського світобачення. Мала втрачений нині статус «малої 

церкви», де дім – храм, ідеал – любов до Бога та ближнього, сімейний 

устрій – благочестя, дружелюбство, взаєморозуміння між членами сім’ї [2, 

55]. 

У «Повчанні» Володимир Мономах веде розповідь про особисте 

коріння. Треба повчитися у князя повазі до предків. Мономах досконально 

знав своє родове дерево, сімейні традиції. 

Саме на цьому ґрунтується глибоке розуміння відповідальності перед 

народом, історією. У кінці життя він продовжує усвідомлювати себе 

ланкою ланцюжка поколінь: онуком славетного Ярослава Мудрого (по 

лінії батька) і візантійського імператора Костянтина Мономаха (з боку 

матері – княгині Анни) [1, 64]. 
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Саме на честь свого грецького діда отримав князь Володимир 

прозвище Мономах. У перекладі «мономахос» означає «одноборець». З 

Візантії князю Володимиру Мономаху були прислані: Хрест 

Животворящого Древа, на якому був розп’ятий Христос, чаша кесаря 

Августа та знаки царської влади імператора Костянтина, серед яких і була 

відома «шапка Мономаха». 

В Іпатієвському літописі князь характеризувався, як «братолюбець та 

любитель обездолених, і дуже страждав за свою землю» [3, 200]. 

Володимир Мономах – збирач давньоруських земель – виступав проти 

роздрібненості, намагався не допустити, щоб держава розпалася на удільні 

князівства. 

З князівством Мономаха пов’язано підсилення Київської Русі. 

Моління киян: «берегти землю Руську, битися з поганими» [2, 56] – 

Володимир виконував упродовж усього життя. Свідоцтво тому – 

«Оповідання Мономаха про своє життя», яке увійшло до «Повчання». 

Князь розповідає про свою працю, роз’їзди, військові походи. Починаючи 

з 13 років: «а усього походів було 80 і 3 великих, а решту і не згадаю 

менших» [1, 67]. У тексті «Повчання» він перерахував 69 великих походів 

з названих 83. Найбільш відповідальні битви князь старався приурочити до 

православних свят: «на Успіння [1, 65], на свято Борисів день [1, 66], на 

Різдво[1, 67].» Як воїн, Мономах завжди покладався на Бога. Так, після 

кожного оповідання князя про битви рефреном багаторазово звучать слова 

«і Бог нам допоміг» [1, 65-67]. 

Визначний полководець – Мономах не мав гордині, показового 

геройства: «не засуджуйте мене, діти мої, бо не хвалю я не себе, ні 

сміливості своєї, але хвалю Бога і прославляю милість Його за те, що Він 

мене, грішного та худого, стільки років беріг»[1, 68]. 

Складаючи «Повчання» на основі свого життєвого досвіду, Мономах 

розуміє, що головний наставник – Господь, за словом Євангелія: «Один у 

вас вчитель – Христос» (Мф.23:8). Усі найбільш глибокі сердечні рухи 

пов’язані у христолюбивого князя з прославлянням Бога. І тому 

«Повчання» – батьківський заповіт князя «дітям», перевершує своє 

жанрове завдання, переходячи в чисту богословську молитву: «Зранку 

надавши Богу хвалу, потім на сході сонця і побачивши сонце, треба з 

радістю прославити Бога і сказати: « Просвіти очі мої, Христе Боже, давши 

мені світло моє прекрасне» [1, 64]. 

У простих, мудрих та сердечних словах «Повчання» світиться 

Великий князь київський Володимир Мономах і зараз  звертається до нас 

усіх, слов’ян.  
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Незламне прагнення українського народу до незалежності в 1991 р. 

було виражене та закріплене відповідним актом, який вписав до політичної 

карти світу Українську державу. З цього моменту країна вступила в новий 

етап державотворчих процесів, переосмислюючи базові цінності світової 

демократії. Перебуваючи довгий час із-поміж комуністичних устоїв 

радянського суспільства українці були позбавлені права на 

самовираження. Найбільш боляче це переживала наукова еліта, не маючи 

змоги вільно, без будь-яких догматів та цензури, займатись науково-

дослідницькою діяльністю. Саме тому, сьогодні є надзвичайно актуальним 

переосмислення історіографії імперських і радянських часів. Важливими 

для нас є дослідження, присвячені історії наукових товариств України. 

Адже наукові товариства – це незалежні, самоврядні наукові організаційні 

одиниці, представниками яких на різних історичних етапах були великі 

науковці, − Михайло Грушевський, Володимир Вернадський, Дмитро 

Яворницький та ін. Динаміка сучасних змін у науці, спрямованих на її 

реформування, збільшує автономність університетів та актуалізує нашу 

увагу на основних етапах розвитку наукових товариств України, як 

прототипів вузівської школи. 

Довгий час у переважній більшості наукової історичної літератури 

вивчались лише планові, централізовані, державні наукові організаційні 

одиниці суспільства: Академія наук, університети, інститути тощо. У той 

же час, із поля зору випадали ті наукові організаційні одиниці, які 

перебували частково осторонь державницьких програм та плановості. 

Такими осередками були наукові товариства, які відзначалися значною 

самостійністю у своїй діяльності та демократизмом в управлінні. За таких 

обставин вони для держави визначались як неперспективні і такі, що не 

відіграють значну роль у загальній структурі організації науки. Така 

ситуація була викликана, в першу чергу, специфікою державних органів та 

їх ідеологією, яка виключала будь-яку самоврядність. Очевидно, що саме 
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ці фактори і визначили недостатню вивченість такого типу наукових 

осередків тогочасності. 

Важливим нормативним документом, що створював умови та 

регламентував організацію і діяльність наукових товариств, став 

Університетський статут 1863 р. «До особливої переваги університету 

віднесено, – зазначалось у параграфі 9, – складання в ньому вчених 

спільнот, які вправляються у словесності російській та древній, а також 

займаються розповсюдженням науково-дослідних і точних, заснованих на 

достовірних началах». Включення цього пункту в розділ про способи 

розвитку наукової діяльності університетів підвищувало наукову 

значущість і престиж товариств, надавало їм юридичної визначеності.  

Винятково важливу роль в історії становлення наукових товариств 

відіграв Перший Всеросійський з’їзд природознавців, який відбувся в 

м. Петербург. На його пленарному засіданні 4 січня 1868 р. було винесено 

пропозицію щодо заснування при кожному університеті Російської імперії 

товариства природодослідників [1].  

Офіційний дозвіл на заснування товариств природодослідників було 

одержано в лютому 1868 р. Державна рада виділила кожному 

університетському товариству щорічну казенну дотацію в сумі 2 500 крб. 

[2, 376]. Такий крок треба вітати, оскільки він свідчив про намагання влади 

підтримати альтернативу державним науковим структурам. 

Отже, аналізуючи історичну літературу про наукові товариства 

України, нам вдалося виділити основні етапи їх розвитку.  

Першим етапом уважаємо «виникнення» та «поширення» наукових 

об’єднань на території України. Він припадає на початок ХІХ ст. – 

дореформаційний період Російської імперії. Даний етап нам вдалося 

визначити завдяки плідній науковій діяльності істориків І. Стрижової, 

Д. Бублик [3] та Г. Додонової [4], які, досліджуючи українську 

інтелігенцію початку ХІХ ст., вперше вказали наукові товариства на 

українських теренах.  

Інша група науковців, досліджуючи вищу освіту в Україні після 

реформаційного часу (друга половина ХІХ ст.), дала можливість нам 

виділити наступний етап розвитку – «розквіт». Серед низки дослідників 

вказаного етапу варто виділити О. Драну та Н. Самойленко [5].  

Іншим, не менш важливим етапом з історії наукових товариств 

України, є етап «відносної стабілізації», часів Великої російської революції 

1917 р. Цей етап в історичній літературі репрезентований цілою низкою 

наукових робіт, які присвячені, в першу чергу, ролі наукової інтелігенції в 

період революції. З-поміж інших варто виокремити В. Савчука, 

В. Вернадського, Т. Коржихіну.  

Останнім, трагічним етапом для наукових товариств став час їхнього 

«занепаду». Цей період в історії України досить часто дослідники 

називають радянським, адже він припадає на утворення Радянської 

держави (1920–30-ті рр.) та утвердження в ній тоталітарних ознак 
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управління. Історіографічна характеристика цього етапу представлена 

В. Солодіним, В. Коцуром, А. Портновим, Л. Депенчук, В. Савчуком та ін. 
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Поетам-традиціоналістам притаманні риси, що були характерними 

для поезії ф‘юджитивізму, а саме: витонченість, глибинний консерватизм 

та пієтет перед природним началом. Ф‘юджитивізм був поетичним 

напрямком Півдня США і своєю назвою він завдячує журналу “Fugitive”, 

що видавався у 1922 – 1925 р.р.. Для представників цієї течії очевидною 

була необхідність існування альтернативи вільному віршу, який домінував 

в тогочасній модерністській поезії. Тож, їх зацікавила поезія традиційних 

форм. Завдяки інтересу до історичного минулого, протистоянню 

поширенню механізованого суспільства, неприйняттю абстракції, 

розумінню трагедії сучасної людини ф‘юджитивісти змогли створити 

власний поетичний напрямок, який можна назвати «традиціоналістичним 

модернізмом». Водночас їхня творчість безпосередньо пов’язана з поезією 
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їхнього регіону. Можна сказати, що американський напрямок 

європейського модернізму зробив несподіваний, різкий поворот на 

сучасному Півдні.  

У першому номері журналу «Fugitive», що вийшов друком у 1922 р. 

було проголошено, що феномен, відомий під назвою «Південна 

література», зник безслідно [1, 48]. Поети-ф‘юджитивісти розпочали свій 

шлях з протесту проти апологетичної, офіційної літератури Півдня. На 

початковому етапі вони не виявляли особливого інтересу до регіонального 

самовизначення та самоосмислення. Постійною та незмінною темою їхньої 

поезії було відчуження митця від суспільства, особливо від суспільства 

Півдня. Але водночас Південь переживав повоєнну економічну та 

соціальну кризу, через яку статичне та закрите суспільство ставало все 

доступнішим для індустріалізму та масової культури. Протягом 20-х років 

сучасний індустріалізм все глибше проникав у традиційну культуру 

Півдня. Після критики, якої зазнали південні регіони через «Мавп‘ячий 

процес», ф‘юджитивісти переглянули свої ідеї щодо старого Півдня та 

стосовно того, як можна протистояти духу технології та науки, а головне 

ідеям матеріалізму.  

Ф‘юджитивісти, які були класицистами в літературі, 

традиціоналістами в релігії, стали крім цього регіоналістами. Наприкінці 

20-х років вони перетворилися на аграріанців (Agrarians), програму яких 

засвідчив маніфест «Я посяду своє місце» («I’ll Take My Stand», 1930) [2]. 

У цьому маніфесті дванадцять авторів захищали аграрну економіку та 

ностальгічно згадували доіндустріальні часи, расову сегрегацію і 

християнський Південь. Таким чином, вони протистояли провідним 

тенденціям тогочасної Америки, звертаючи свої погляди до 

консервативних традицій Європи.   

Не випадково суттєвий вплив на поетів цього напряму спричинила 

творчість англійських поетів-метафізиків Донна, Герріка, Герберта, а 

також відомого своїм консервативними поглядами романтика Вордворта. 
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Актуальність теми. Із дитинства всім відоме свято Івана Купала або 

Купайла, яке вважається християнським святом, але мало хто знає про його 

дохристиянське існування. У ніч з 6 на 7 липня святкується найяскравіше 

та найцікавіше свято на честь Сонця, яке символізувало початок життя. 

Народна пам’ять зберегла Купальську обрядовість та пісні, такі, як гаївки 

та колядки, що належать до найдавніших часів, до первісних поезій та 

ритуалів. 

Мета дослідження. Висвітлення Купальської обрядовості 

українського народу, переходу від язичницького свята до церковного. 

Виклад основного матеріалу. 24 червня за старим стилем у період 

підготовки до збору врожаю відзначалося свято Івана Купала – 

давньослов'янське свято літнього сонцестояння. 

Головні персонажі свята – Купала та Марена – уособлюють чоловіче 

(сонячне) і жіноче (водяне) божества. Ці дві дійові особи обираються, 

відповідно, хлопцями й дівчатами або виготовляються як опудала. 

Поєднання чоловічої і жіночої стихій породжує життя, яке на святі 

символізує гілка верби – Купайлиця. 

Назва ж «Івана Купала», ймовірно, походить від народного наймення 

Іоанна Хрестителя, вшануванням якого православна церква намагалася 

подолати дохристиянські традиції. 

Свято починається ввечері, напередодні Купала. Основним стрижнем, 

довкола якого відбуваються дійства, є купальський вогонь. Він має горіти 

цілу ніч – від заходу Сонця-Ярила в лоно Матері-Землі (смерті) – до сходу 

(народження) Купала. Вранці перед святом, як тільки розвидниться, 

дівчата йшли гуртом до лісу та в поле збирати квіти для вінків. 

Найголовніше для вінків – барвінок. З лісових квітів ще збирали 

материнку, чебрець, нечуй-вітер, з польових – волошки, мак, сокирки, з 

городніх – любисток, м’яту, чорнобривці, ласкавці та кудрявці. Зібравши 

достатню кількість різних квітів, вони йшли до річки або прямо в лісі 

сідали колом і плели вінки, яких кожна дівчина мала сплести два. Дівчата 

ховали свої вінки, щоб хлопці не «викрали», бо то поганий знак, ці вінки 

потім пускали по воді й ворожили, хто, коли і з ким побереться. 

У надвечір'я дівчата гадають на судженого – кидають у воду свої 

вінки, а хлопці повинні їх дістати. Вінок – це символ щастя та одруження. 

Чий вінок хлопець дістане, того дівчина повинна поцілувати і мусить бути 

з ним у парі на це свято (як правило, вибір заздалегідь узгоджують). 

Вірили, що, стрибаючи через багаття, можна позбутися хвороб, злих 

чарів, безплідності. Виходячи з того, вдалим чи невдалим виявився 

стрибок через вогонь, дівчата й парубки ворожили про своє майбутнє, 

ранній чи пізній шлюб. 

Центральне місце у святі займало ритуальне деревце – марена. Рубали 

його хлопці, а прикрашали дівчата – живими та штучними квітами, 

ягодами, стрічками тощо. Навколо марени водили хороводи, співали пісні 
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про кохання, сватання, майбутній шлюб. Купальському дереву надавалося 

й аграрно-магічного значення. У багатьох місцевостях його купали у воді, 

а потім розламували так, щоб кожній дівчині дісталась гілочка. Шматочки 

марени несли на городи (щоб краще в'язалися огірки), затикали під стріху 

(щоб багатство велося), кидали у річку (щоб пішов дощ). 

За повір'ями, у купальську ніч, яка є найкоротшою в році, не можна 

спати, оскільки в цей час оживає не лише природа, а й особливо активною 

стає всіляка нечисть – відьми, перевертні, русалки, чаклуни, домовики, 

водяники, лісовики. 

Проте скупатися у відкритій воді потрібно обов'язково: в цей час вся 

нечиста сила виходить з річок і морів, тому людині нічого не загрожує. У 

цю ніч вода набуває цілющих властивостей, допомагає очистити тіло й 

душу від поганих помислів і зла. 

Усі, хто бажають, йдуть до лісу шукати цвіт папороті. За народним 

повір'ям, у цей час рослини набирають чарівних, лікувальних та цілющих 

властивостей. Лише в Купальську ніч на папороті, серед ночі, розцвітає 

чарівна вогняна квітка щастя – кочедижник. Хто її зірве, той усе на світі 

знатиме, дістане без труднощів усі скарби, матиме чудодійну силу робити 

все тією рукою, яка зірвала Квітку щастя. Той щасливець причарує 

найкращу дівчину, матиме найвищий урожай, не боятиметься лихих сил. 

Але ж за Квіткою щастя чигають не тільки люди, а ще нечиста сила, з якою 

важко боротися тій людині, яка знайде кочедижник. Нечисть намагається 

перешкодити, відвернути увагу молодого парубка, який цю квітку 

знаходить. І якщо молодому чоловікові все ж пощастило знайти квітку 

щастя, він мусив прорізати шкіру мізинця на лівій руці і заховати ту квітку 

під шкіру. Далі людина мусить взяти в ліву руку полин або татарзілля й 

обвести навколо себе крейдою коло – лише тоді лихі сили не зможуть 

заподіяти лиха щасливцеві. 
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Є революції політичні – з бойовими діями, а є культурні – тихенькі, 

малопомітні, проте, які міцно захоплюють розум людей. Саме до такого 

типу й відноситься гендерна революція. 

Нам пропонують теорію гендера, в основі якого лежить поділ понять 

«стать біологічна» та «стать соціальна» (гендер). 

Мета – ліквідація поділу людей на чоловіків та жінок та заміна його 

на новий «гендерний поділ», який фіксує у людини вже не два, а «як 

мінімум п’ять статей – гетеросексуальний, гомосексуальний, лесбійський, 

бісексуальний, транссексуальний», які є рівними. 

На думку прибічників гендера, немовлят належить виховувати 

безстатевими, школярам треба пропонувати вибрати одну із статей. 

Біологічний рід більше не повинен бути розрізнювальним критерієм, 

оскільки вважається дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності. Ознакою дискримінації є також звернення «пан», 

«пані», «мама», «тато» – пережиток «гендерних стереотипів» – необхідно 

замінити на нейтральне «батьки». Подібна практика активно 

розповсюджується у Європі з 2010 р. 

Вважаємо за можливе окреслити чотири основних напрями, за якими 

розгорнулася гендерна революція: 

1. пропаганда гомосексуалізму; 

2. боротьба з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності; 

3. легалізація одностатевих шлюбів; 

4. встановлення законодавчого права на усиновлення дітей сім’ями, що 

живуть в одностатевому шлюбі. 

Наведемо окремі факти. Сексуальну освіту впроваджують скрізь у 

країнах ЄС, США, деяких країнах Латинської Америки. З вересня 2013 р. у 

Франції уроки сексуальної освіти ввели у всіх класах.  

У 2010 р. Європейське бюро Всесвітньої організації здоров’я 

розробило програму «Стандарти сексуального виховання для осіб, що 

визначають політику, керівників та спеціалістів в області освіти та охорони 

здоров’я», за якою просвіту у питання інтиму треба починати серед 

немовлят. У документі зазначена й мета – «розвиток навичок, щоб діти та 

підлітки самостійно змогли визначити свою сексуальність…, щоб 

повноцінно отримувати задоволення від своєї сексуальності та відносин» 

[1, 23]. 

Так, у віці 0–4 роки необхідно надати інформацію: 

- про різні види любові; 

- про відчуття радості та задоволення від дотиків до власного тіла; 

У віці 4–6 років треба продовжити надавати інформацію: 

- про сексуальні відчуття; 

- про дружбу та любов між представниками однієї  статі; 
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- про різні концепції сім’ї . 

У віці 6–9 років: 

- про інтим у ЗМІ; 

- про розуміння «різного сексу»; 

У віці 9–12років: 

- про перший сексуальний досвід; 

У віці від 15 років: 

- про бізнес-секс (проституція), порнографію, сексуальну залежність. 

За думкою німецького соціолога Габріели Куби, «мова йде про 

соціальну інженерію, про створення нової статево-варіабельної людини [2, 

101]. Щоб домогтися цього, держава повинна оволодіти дітьми та 

сексуалізувати їх як найскоріше». Створюється «нова людина» для «нового 

світу», якого цікавить лише задоволення своїх негідних пристрастей.  
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Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої і 

іншої діяльності посадових осіб, робітників підприємств, установ, 

організацій і підприємців. Пожежна безпека багатофункціонального 

житлового комплексу повинна забезпечуватися: системою запобігання 

пожежі, системою протипожежного захисту, організаційно-технічними 

заходами. 

Система запобігання пожежі – це комплекс організаційних заходів і 

технічних засобів, спрямованих на виключення умов виникнення пожежі. 

Система запобігання пожежі повинна опрацьовуватися для кожного 

конкретного житлового комплексу, за умов додержання нормативної 

імовірності виникнення пожежі. Безпека людей повинна забезпечуватися 

при виникненні пожежі у будь-якому місці житлового комплексу. 

Необхідно забезпечити пожежну безпеку комплексу як у нормальному 

робочому його режимі, так і у випадках виникнення аварійної обстановки. 

Для кожного житлового комплексу встановлюється економічна 

ефективність систем, що забезпечують його пожежну безпеку. Економічна 
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ефективність повинна встановлюватися з урахуванням імовірності пожежі, 

вартості комплексу, розмірів можливих збитків від пожежі, а також 

капітальних вкладень і поточних витрат на системи забезпечення 

пожежної безпеки.  

Запобігання пожежі проводиться за двома напрямками: запобігання 

утворенню горючого середовища і запобігання утворенню у горючому 

середовищі джерел запалювання. Запобігання утворенню горючого 

середовища забезпечується багатьма шляхами, основними з них є: 

обмеження кількості горючих речовин і матеріалів, способи їх розміщення, 

ізоляція від кисню повітря, підтримання концентрації горючої суміші в 

безпечних межах тощо.  

Запобігання утворенню в горючому середовищі джерел запалювання 

забезпечується відповідними заходами щодо попередження теплових 

проявів електричної, механічної, хімічної енергії або ізоляції від горючого 

середовища відкритого полум’я, розжарених речовин, матеріалів тощо. 

Система протипожежного захисту – комплекс організаційних і 

технічних заходів, спрямованих на запобігання впливу на людей 

небезпечних факторів пожеж і обмеження матеріальних збитків від них. 

Протипожежний захист повинен забезпечуватися: застосуванням засобів 

пожежогасіння і відповідних видів пожежної техніки, застосуванням 

автоматичних установок пожежної сигналізації і пожежогасіння; 

застосуванням будівельних конструкцій житлового комплексу з межами, 

які регламентують вогнестійкість і розповсюдження полум`я по них; 

застосуванням вогнезахисту конструкцій об'єктів; організацією вчасної 

евакуації людей; застосуванням засобів колективного й індивідуального 

захисту людей; застосуванням систем протидимного захисту. 

Організаційно-технічні заходи пов’язані як із системами 

попередження пожеж, так і з системами протипожежного захисту. До них 

відносяться: організація пожежної охорони, паспортизація речовин і 

матеріалів, технологічних процесів із забезпечення пожежної безпеки, 

організація навчання населення правилам пожежної безпеки, розробка і 

реалізація норм, правил, інструкцій про поводження з 

пожежонебезпечними речовинами і матеріалами, додержання 

протипожежного режиму, дії людей при виникненні пожежі; виготовлення 

і застосування засобів агітації щодо забезпечення пожежної безпеки, 

розробка заходів з евакуації людей при виникненні пожежі, виготовлення і 

застосування засобів наочної агітації по забезпеченню пожежної безпеки 

пропаганда пожежно-технічних знань тощо. 

Для забезпечення пожежної безпеки необхідно розробити відповідну 

законодавчу і нормативно-правову базу, згідно з якою необхідно 

проводити відповідну роботу. Така законодавча і нормативно-правова база 

створені.  

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є 

Конституція, Кодекс цивільного захисту України, закони України, 

постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента 
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України, декрети, постанови та розпорядження КМ України, рішення 

органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального 

самоврядування, прийняті в межах їхньої компетенції. 

Головними шляхами забезпечення пожежної безпеки житлових 

комплексів мають бути: 

 створення ефективних систем технологічного контролю і 

діагностики виникнення пожеж та впровадження автоматичних 

засобів сигналізації та пожежогасіння; 

 підвищення організаційного рівня забезпечення пожежної безпеки 

житлового сектора; 

 удосконалення системи навчання населення правилам пожежної 

безпеки та поводження під час виникнення пожеж; 

 якісне та кількісне оновлення пожежно-технічного оздоблення 

підрозділів пожежної охорони; 

 застосування можливостей соціального страхування (від вогневих 

ризиків 

Забезпечення пожежної безпеки багатофункціональних житлових 

комплексів досить складне і багатоаспектне завдання, тому до його 

вирішення необхідно підходити комплексно. 
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Одним из важных элементов поэзии традиционалистов было 

обращение к мифам. Как отмечает Ф. Кларк, поэзия происходит из мифа и 

в ней до сих пор хранятся мифические образы. [1, 34]. Хотя мышление 

человека берет начало в мифологии, в наше время оно развивается по двум 

разным направлениям. В таких сферах науки, как история и философия, 

мышление стало рациональным, хотя и здесь есть элементы, указывающие 

на его связь с мифопоэзией. В то же время, в области литературы 

мышление и сейчас остается чрезвычайно богатым на образы и 

воображение и, подобно мифу, оперирует фантастическими образами, 

http://5fan.info/%20merotratyrnamerbew.html
http://5fan.info/%20merotratyrnamerbew.html
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которые воспринимаются как реальность, или реальными образами, 

которые наделяются особым мифологическим значением. По мне нию      

Т. Рибота, поэзия имеет определенные рациональные элементы, что 

позволяет классифицировать ее как «рационализирован миф» [3, 136]. 

Именно этот «рационализирован миф» и был объектом исследования 

поэтов-традиционалистов, для которых мир старинных верований и легенд 

был источником вдохновения и поиска ответов на вечные вопросы. 

Так, в поэзии Дэниэла Гофмана, на раннем ее этапе, 

формалистические аспекты не играют такую же важную роль, как в 

творчестве других поэтов-традиционалистов. Но в сборниках «Толкая 

камней» («Striking the Stones», 1968) и «Нарушены законы» («Broken 

Laws», 1970), которые стали знаковыми для его творчества, он привлекает 

к своей поэзии личный жизненный опыт и абстрактные образы, пытаясь 

создать собственный, неповторимый стиль, не выходя при этом за рамки 

формализма. 

Гофман исследует тонкие связи между человеком и природой, стиль 

его стихов может резко меняться с разговорного на возвышенно-

героический. История в его изложении всегда подается через призму 

мифов. В этом прослеживается аналогия с творчеством Роберта Блая, для 

которого типичным является обращение к мифопоэтичним аспектам. Так, 

в стихотворении «Чайки в заливе Пенабскот» "(The Seals in Penobscot 

Bay") сюжет заимствован из легенды об Одиссее и сирен, но несколько 

переработан на современный манер. Гомеровский сюжет передается через 

призму реалий окружающего поэта мира, где опасны не пение сирен, а 

«грохот пушек». Напуганный, что он и его команда будут усыпленные до 

смерти сладкими песнями, Одиссей придумал схему, по которой его 

корабль мог свободно пройти мимо острова, к которому их заманивали. Он 

приказал каждому члену своей команды залепить уши воском и крепко 

привязать его к мачте, чтобы он не смог освободиться, как бы ему этого не 

хотелось. Таким образом, они смогли избежать фатального колдовства и 

только Одиссей мог слышать их пение, находясь в состоянии сладкой 

агонии. У Гофмана на месте Одиссея оказывается капитан, вместо сирен 

видит силу и смертельную опасность мощного оружия. 

Анализируя стихи Дэниэла Гофмана, американский поэт и критик 

С.Дан пришел к выводу, что в них ощущаются придирчивые наблюдения 

окружающего мира и тот опыт, которого автор получил в течение всей 

жизни [2, 8]. Таким образом включенный алюзивно известный сюжет 

приобретает новое современное звучание – мифологический сюжет 

полностью вытеснен современностью. 
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МІФІЧНІ ІСТОТИ У ВІРУВАННЯХ УКРАЇНЦІВ 

 

Ларюкова М. К. 

НК – Ілляшенко Ю. Ю., к.і.н., доц. 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Об`єкт: міфологія як частина життя пересічного українця. 

Мета: розкрити та показати значення міфологічних істот у баченні 

українських селян. 

Міфотоворчість як важливе явище у культурній історії людства (не 

усвідомлення людини себе як окремого елемента у соціальному та 

природному середовищі). 

Українська міфологія включає антропогенічні (про походження 

людини), теологічні (про богів), космогонічні (про виникнення всесвіту), 

есхатологічні (про неминучу загибель світу) та багато інших міфів. 

Особливість української міфології: 

 наявність анімізму, фетишизму, тотемізму; 

 поєднання віри українського селянина в єдиного Бога із віруваннями 

у магію, чаклунство, ворожбу тощо та . з  повір'їв (чорти, упирі, домовики, 

русалки та іншу «нечисть», 

 відображення в літературі ("Тіні забутих предків" 

М. Коцюбинського, "Конотопська відьма" Г. Квітки-Основ'яненка, „Лісова 

пісня” Лесі Українки ) 

 віра у духів, примар та людських химер. 

Серед міфічних істот, що користувалися найбільшою популярністю в 

українській міфології, слід зазначити наступних: 

 образ чорта (біс, диявол, дідько, люципер, сатана, осинавець, щезник, 

злий), який уособлював ворожі людині сили.  

Мав хвіст, баранячі або козлячі роги, кігті, собачу морду чи свиняче 

рило, іноді курячі ноги або крила кажана. Характерні прикмети: довгий 

ніс, палаючі очі, густе чорне волосся( іноді мав вигляд іноземця, вбраного 

у коротеньку куртку або фрак, вузенькі панталони, з кумедним капелюхом 

на голові та люлькою в зубах). Звичайне місце проживання чорта – млини, 

глибокі провалля, напівзруйновані будівлі. Різноманітність функцій чорта: 

шкода людям; насилання хвороб; полювання на людські душі. Існувало 

повір`я, що з чортом можна укласти договір та найняти його на службу, 

заклавши йому свою душу. Такі договори, як правило, треба укладати 

вночі на перехресті доріг і затверджувати кров'ю з мізинця; 
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 лісовик – міфологічний образ, який уособлював небезпеку, що 

підстерігає людину в лісі. Найчастіше змальовується як старезний дід. На 

відміну від людей, лісовик не має тіні, він прагне заполучити душі 

мисливців, які відрікаються від Бога, щоб дістати у винагороду різну 

дичину, звабити жінок, збивати людей з дороги тощо. Водночас існували 

версії, згідно з якими лісовик був "пастухом звірів"; 

 найдавнішим уособленням злих сил був упир (покійник, що 

виходить з могили, щоб висмоктати кров). Упир виступав у подобі собаки, 

кота, двох хлопчаків. Упир мав дві душі, одна з яких не покидала тіла і 

після смерті. Вважалося, що упирі бувають родимі(народжувалися з 

хвостиком) та роблені(у випадку навіяння духу нечистого. Ознака упиря – 

шість пальців на руках і ногах, рум`яне обличчя мерця. Знешкодити упиря 

можна, кинувши жменю маку в його могилу, закопавши осинового кілка 

(або вбивши його у голову чи серце).  

Висновок: міфологія, зокрема міфологічні істоти, відігравали 

важливу роль у повсякденному та культурному житті українського 

селянина. Таким чином можна зазначити наступне: 

1. міфологічні вірування, що пояснювали 90% природних та 

соціальних явищ, були невід`ємною частиною життя українців; 

2. міфологічні уявлення стали базою для українського фольклору; 

3. вірування та забобони були суттєвою складовою світогляду 

українців. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «МОВА» І «МОВЛЕННЯ» У 
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Культура професійного мовлення є основною ознакою загальної 

культури людини і, разом із тим, її складовою. Від рівня мовної культури 

людини залежить її творчий потенціал, професійний рівень. Культура 

професійного мовлення важлива і для працівників Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. Відтак, розмежування таких понять, як-

то «мова» і «мовлення» вважається нам питанням актуальним. 

Мова – система одиниць спілкування і правил їх функціонування, це 

інвентар (словник) і граматика, які існують у потенції, в можливості [1]. 

Мовлення – конкретно застосована мова, засоби спілкування в їх 

реалізації. Мовлення – процес реалізації мовної діяльності, єдиний 

об’єктив. прояв мови. Поняття мовлення охоплює такі конкретні аспекти 

мови, як усне висловлення вголос, промовляння без сприйманої на слух 

артикуляції (т. з. внутрішнє мовлення), письмова фіксація висловлень у 

процесі їх формування, а також тексти як письмове відображення чи усні 

повторення процесів висловлення і як результати цих процесів [3]. 

Мовлення – це акт вживання людиною мови для спілкування. Залежно 

від віку, характеру діяльності, середовища існування людини її мовлення 

набуває певних особливостей, незважаючи на те, що люди говорять однією 

мовою [4]. Так, у однієї людини мовлення образне, яскраве, виразне, 

переконливе, а в другої – навпаки: обмежене, бідне, сухе, малозрозуміле. 

Це вже свідчить про відмінності у володінні мовою. 

Мовлення не існує і не може існувати поза будь-якою мовою. З іншого 

боку, сама мова залишається живою тільки за умови, коли активно 

використовується людьми. Мова розвивається і вдосконалюється під час 

мовного спілкування. Мовлення і є формою актуального існування кожної 

мови [5]. 

Мова – це засіб чи знаряддя спілкування між людьми. Вияви мовної 

діяльності неоднорідні, їх можна поділити та класифікувати за різними 

ознаками [6]. Відтак, існує усне та письмове мовлення. Усне мовлення є 

основним різновидом мовлення. Це звучне мовлення, яке сприймається 

іншими людьми на слух. Усне мовлення поділяється на діалогічне та 

монологічне. 

Діалогічним називається мовлення між двома або кількома 

співрозмовниками. Поділ на "активного" і "пасивного" учасника розмови 

відносний, оскільки і той, хто говорить, і той, хто слухає, виявляють 

активність, хоча й різного плану. Рівень знання мови, її лексичного 

багатства, граматичної будови та фразеології, практика вживання мови 

відіграють важливу роль у функціонуванні діалогічного мовлення [7]. 
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Діалогічне мовлення тісно пов'язане із ситуацією розмови, і тому його 

називають ситуативним. Водночас воно і контекстуальне, бо кожне 

висловлювання значною мірою зумовлене попереднім висловлюванням, 

оскільки здійснюється як певна діяльність двох або кількох осіб [8]. 

Монологічне мовлення – це таке мовлення, коли говорить одна особа, 

а решта слухає, сприймає її промову. Прикладом монологічного мовлення 

є доповідь, лекція, виступ на зборах, пояснення викладачем нового 

матеріалу тощо. 

Це відносно розгорнутий різновид мовлення. У ньому порівняно мало 

використовується позамовна інформація, яка отримується з розмовної 

ситуації. Порівняно з діалогічним, монологічне мовлення, значною мірою, 

є активним або довільним різновидом мовлення. 

Так, для того, щоб здійснити монологічний акт мовлення, той, хто 

говорить, повинен усвідомлювати повний зміст думки і вміти довільно 

побудувати на підставі цього змісту своє висловлювання чи послідовно 

кілька висловлювань. 

Монологічне мовлення – це організований різновид мовлення. Той, 

хто говорить, наперед планує або програмує не лише окреме слово, 

речення, а й весь процес мовлення, весь монолог загалом, іноді подумки, а 

іноді у вигляді запису-плану або конспекту. 

Монологічне мовлення у своїх розгорнутих формах вимагає певної 

підготовки, яка полягає в попередньому добиранні змісту, чіткому 

плануванні та відповідному словесному оформленні. 

Письмове мовлення – це особливий різновид мови, що дає змогу 

спілкуватися з відсутніми співрозмовниками, які є не лише сучасниками 

того, хто пише, а й житимуть після нього. Письмове мовлення – це 

різновид монологічного мовлення, але воно здійснюється як писання і 

читання написаного у вигляді письмових знаків (слів) [9]. 

Історично письмове мовлення виникло пізніше, ніж усне, і на його 

основі. Порівняно з усним мовленням, воно має свої, специфічно 

психологічні особливості. Передусім, воно відбувається без 

безпосереднього контакту із співрозмовником, а тому виключає інтонацію, 

міміку і жести, сприймання реакції читача, його репліки, які мають 

важливе значення для усної мови [2]. 

У письмовому мовленні і зміст, і, власне ставлення до нього треба 

висловити на папері. Тому текст більш розгорнутий, ніж усне монологічне 

повідомлення. Створюючи текст, слід зважати на майбутнього читача, 

дбати про те, щоб письмові знаки були зрозумілі передбачуваному 

читачеві, йому слід усе пояснити, щоб у нього не виникало нерозуміння. 

Письмове мовлення має складну структуру порівняно з усним: 

вживання його вимагає від людини, автора письмового повідомлення, 

розгорнутого, послідовного, повного логічного висловлення думок, 

суворішого дотримання правил граматики, добирання слів і висловлювань 

10]. 
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Існують особливі вимоги, певне ставлення до мовлення кожного 

фахівця. Воно повинно бути не просто стилістично та логічно досконалим, 

а й переконливим, емоційно-образним, науково доказовим і впливовим. 

Властивості професійного мовлення не просто виробляються впродовж 

набування практичного досвіду, а вимагають і власної саморегуляції, 

прагнення вдосконалити мовлення. 
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Важливим напрямом гендерної революції є імплементація норм, 

спрямованих проти, так званої гомофобії, як в національному, так і в 

міжнародному праві [1, 321]. Так, низка європейських країн до 2014 р. 

прийняла закони, які забороняють дискримінацію сексуальних меншин і 

вводять кримінальну відповідальність за це. А президент США ще у 

2011 р. підписав директиву, яка оголошувала боротьбу за права 

сексуальних меншин за кордоном пріоритетом зовнішньої політики. 

Отже, формується нова політика натиску на країни з традиційними 

формами сімейних відносин. 
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Відомим напрямом гендерної революції є легалізація одностатевих 

шлюбів. На кінець 2014 р. більше 20 країн світу законодавчо легалізували 

такі шлюби.  

Значну увагу приділяють такому напряму гендерної політики, як 

встановлення законодавчого права на усиновлення дітей «сім’ями», що 

живуть одностатевими шлюбами. Саме для цього будь-якою ціною 

просувається прийняття законів про сурогатне материнство та ювенальну 

юстицію. 

Низка європейських політиків (представники Швеції, Данії та 

Швейцарії) активно обговорюють питання про прийняття закону про 

інцест (інтимні відносини між близькими родичами). Цю ідею 

представляють у засобах масової інформації, як гендерну норму. 

Якщо європейське суспільство визнало патологію нормою, то це 

вказує на патологічну хворобу самого суспільства. Отже, європеїзм – це не 

тип життя, це – діагноз. 

Проте, саме зараз виклик гендерної революції видається поки що не 

таким вже страшним для нашого, багато в чому традиційного суспільства, 

яке в значній мірі все ще базується на пострадянських та християнських 

цінностях. 

Однак, треба розуміти, що питання гендера, це не тільки питання 

моралі, це питання, яке безпосередньо зачепить демографічну безпеку, 

призведе не тільки до руйнації інституту сім’ї, а й до поширення 

неоліберальних ювенальних технологій. 
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Пожежі з давніх давен були одним із найтяжчих народних лих. 

Полум'я не тільки перетворювало на попіл окремі будинки та селища, а й 

знищувало цілі міста: Рим – у 64 р. н.е., Лондон – у 1666-му, Москву – в 

1812-му. Вогонь загрожує людям від часу його появи на Землі, й протягом 

тисячоліть люди намагаються знайти захист від нього.  
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Пожежі у давній Русі також були страшенним лихом, бо через щільну 

дерев'яну забудову міст і селищ вогонь поширювався дуже швидко. Перші 

згадки про заходи боротьби з пожежами на території Київської Русі є в 

"Руській правді" – законодавчому положенні, котре з'явилося у XI ст. 

Оскільки причиною пожеж зазвичай було необережне поводження з 

вогнем, основні заходи щодо запобігання їм полягали в суворому 

обмеженні чи навіть забороні користуватися вогнем жаркої пори та 

жорстокому, аж до смертної кари, покаранні винних.  

Так, наприклад, згідно з уривком із «Руської правди», за підпал у 

поселенні передбачалася смертна кара та конфіскація майна, за підпал у 

лісах, княжих угіддях штрафні санкції 3 грн., але необережне поводження з 

вогнем не каралося взагалі.  

Головним способом ліквідації пожеж було руйнування дерев'яних 

будівель, що дозволяло відвернути масштабне поширення вогню. Покрівлі 

та стіни будинків під час пожежі покривалися лубом та мішковиною, які 

поливалися водою з відер. Запаси води робили в бочках і чанах, що 

встановлювалися на горищах та у дворах. На шляхах поширення вогню 

ставили так звані «паруси» з цупкої тканини й луб'яні щити, змочені 

водою.  

У Литовсько-польський період протипожежне законодавство 

містилося в Литовському «Статуті»: 

 за підпал у населених пунктах злочинця спалювали та 

конфісковували майно; 

 за підпал підприємств – штраф 12 карбованців; 

 вводяться штрафні санкції за погрозу вчинити підпал; 

 вводяться штрафи за розкрадання майна погорільців.  

Водночас, у ХV–ХVI століттях правова база пожежної безпеки 

доповнюється королівськими наказами щодо обережного поводження з 

вогнем, функціонування пожежно-сторожової охорони та запровадження 

пожежної повинності. У 1360 р. з’явився указ короля Казимира, за яким 

львівські міщани мали оберігатися від вогню та виконувати пожежну 

повинність.  

Значною мірою на формування протипожежного законодавства 

України вплинуло Магдебургське право. Зокрема, саме звідси в українське 

правове поле увійшов обов’язок цехових організацій брати активну участь 

в гасінні пожеж під особисту відповідальність кожного її члена. Саме в цю 

пору в Україні виникає пожежно-сторожова охорона, яка мала «берегти 

місто від вогню та усіляких крадіжок». На жаль, у кращому випадку вона 

могла лише констатувати факт пожежі. Дерев'яні будинки горіли так 

швидко, що ні часу, ні відповідної техніки не вистачало навіть на те, щоб 

збити полум'я. 

У добу Гетьманщини почали широко впроваджуватися 

попереджувальні заходи нормативного характеру. З’являються накази, що 

вимагали кардинальних дій у розвитку вогнетривкого будівництва. 

Зокрема, інструкція гадяцької полкової канцелярії до міської гадяцької 
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старшини ставила вимогу, щоб: «Принявши сию інструкцію, сполне вамъ 

всiмъ взявъ з собою асауловъ, надлежить в городе обехат по всiхъ улицах, 

и которiе избы чили хлiви соломою покрити, зараз при себе приказат оную 

соломяную кровлю поскидать, и солому на сторону позвозит».  

Також за часи Гетьманщини, поряд із місцевою адміністрацією 

пожежний нагляд покладався на обозних, виходять інструкції щодо 

утворення запасів води при ратушах, на базарах, біля кожного 

підприємства. Вводяться заборони на проведення у нічний час вечорниць 

та вуличних ігрищ.  

Ріст міст та розвиток промислового виробництва у ХVIII ст. 

викликали нагальну потребу в скасуванні пожежної повинності в містах і 

створенні професійної пожежної охорони, відповідним чином 

підготовленої та оснащеної. Проте формування професійних пожежних 

команд в Україні та й загалом у Російській імперії затягнулося на 

десятиліття.  

На початку ХVIII ст. з ліквідацією стрілецького війська та утворенням 

регулярних військових частин була зроблена спроба залучити до гасіння 

пожеж військові гарнізони, які розміщувалися у містах. Так, згідно Наказу 

від 2 травня 1711 р. гарнізон міста Києва отримав лопати, відра, крюки, 

сокири, а пізніше і водоливні труби, з якими солдати мали з’являтися на 

пожежі. Однак залучення армії для гасіння пожеж не давало суттєвих 

результатів. Для боротьби з вогняним лихом були потрібні навчені гасінню 

люди, об’єднані в спеціальні підрозділи – пожежні команди.  

Перші пожежні частини в Україні були організовані на початку 

ХVIII ст. Техніка та коні розташовувалися у спеціальних приміщеннях на 

з’їжджих дворах при поліцейських дільницях. У 1798 – 1799 рр. пожежні 

контори було перейменовано у пожежні експедиції та розділено на окремі 

райони виїзду з організацією в кожному районі пожежної частини. По 

штату для кожної частини передбачався один брандмейстер. Однак 

населення і надалі залучалося в порядку пожежної повинності до гасіння 

пожеж. Для цього міщан приписували за місцем проживання до пожежних 

частин. Як правило, міщани намагалися уникнути виконання пожежної 

повинності, що нерідко приводило до значної спустошливості пожеж.   

Кінець ХVIII – початок ХIХ ст. став рубежем до якісно нового кроку в 

пожежній охороні населених пунктів як України, так і всієї Російської 

імперії. Розклад кріпосницької системи, розвиток капіталістичних 

відносин, викликали потребу суттєвих змін в правовій, соціально-

економічній, військовій галузях. Наряду з цим, постала важлива проблема 

реорганізації пожежної справи в державі. В часи правління Олександра I 

уряд нарешті затвердив штати перших професійних пожежних команд. 

Наказом від 24 червня 1803 р. жителі Петербургу звільнялися від пожежної 

повинності, а для гасіння пожеж створювалася пожежна команда із солдат, 

які були визнані «до стройової служби не здібними». Наказ від 10 січня 

1818 р. поставив професійні пожежні частини під безпосереднє 

керівництво поліцією. Ця ситуація негативно позначилася на їх 
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функціонуванні, службі та побуті. Порядок комплектування пожежних 

команд керівним складом не був визначений. У той час взагалі були 

відсутні спеціалісти пожежної справи, тому посади брандмейстерів та їх 

помічників поліція комплектувала випадковими людьми (як правило, 

унтер-офіцерами запасу або відставними чиновниками поліції). Проте сам 

факт визнання державою необхідності організації професійної пожежної 

охорони був значним кроком у розбудові пожежної безпеки поселень.  

Таким чином, становлення професійної пожежної охорони в Україні 

проходить у першій половині ХIХ ст., проте свого поширення пожежні 

команди набувають лише в пореформений період.  

Зокрема, в 1823 р. виникає пожежна команда Харкова, у 1841 р. 

команди вогнеборців Києва, Чернігова та Єлізаветграду, у 1848 р. 

Миколаєва, у 1857 р. Черкас. У місті Єлізаветграді пожежний обоз був 

створений на початку ХІХ ст. і підпорядковувався управі благочиння. У 

цей період в місті ще існувала натуральна пожежна повинність. У 1847 р. 

для фінансування розвитку професійної пожежної охорони було введено 

страховий збір у розмірі 75 копійок із 1000 карбованців страхової суми 

майна, яке страхувалося в акціонерних товариствах. Зокрема, саме за його 

рахунок стали утримуватися пожежні частини Києва, Бердичева, 

Кам’янець-Подільського та інших міст Південно-західного краю. Значні 

проблеми у фінансуванні пожежних частин на Правобережній Україні 

були викликані тими обставинами, що Міністерство внутрішніх справ 

видавало кошти міським думам лише по завершенню року. У вересні 

1859 р. київський генерал-губернатор звернувся до Міністерства 

внутрішніх справ із проханням надсилати кошти на початок року.  

З утворенням професійної пожежної охорони для розміщення 

пожежних частин стали потрібні спеціальні будівлі, які з часом отримали 

назву пожежні депо. Спочатку під цією назвою розуміли майстерні по 

виготовленню та ремонту пожежного обладнання, а пізніше приміщення 

для розміщення пожежної команди та обозу. Тривалий час професійні 

пожежні команди України не мали власних пожежних депо. Команди 

Черкас, Вінниці, Житомира, Бердичева, Кам’янець-Подільського 

розміщувалися при поліцейських дільницях на з’їжджих дворах, до того ж, 

у погано пристосованих приміщеннях. Така ситуація зберігалася майже в 

усіх містах Південно-західного краю до 80-х років ХІХ сторіччя. Зокрема, 

із доповіді київського губернського правління київському генерал-

губернатору від 25 липня 1859 р. відомо, що поліцейська та пожежна 

частини міста Звенигородки у 1859 р. розміщувалися на з’їжджому дворі. 

Пожежний обоз розміщувався у не пристосованому для нього холодному 

приміщенні, що у зимову пору року приводило до замерзання пожежних 

рукавів та води. В обоз звенигородської пожежної команди входило 14 

коней. На їх утримання виділялося 1398 крб. 85,5 коп. Окрім цього, міська 

дума щорічно виділяла 189 крб. 58,75 коп. на ремонт упряжі та пожежного 

обладнання. 
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Для оповіщення про пожежу в Києві, Житомирі, Катеринославі, 

Черкасах та ін. містах була прийнята система вивішування вдень 

прапорців, а вночі ліхтарів. Виявляли пожежі двоє вартових, котрі 

чергували на каланчах пожежних частин і змінювалися кожні дві години, а 

взимку через годину. При отриманні звістки про пожежу брандмейстер 

повинен був виїхати зі своєю частиною в заздалегідь визначеному порядку. 

При відсутності засобів зв’язку в районі виїзду кожної частини 

передбачалося збірне місце, куди повинні були з’їжджатися обози інших 

пожежних частин, і звідки вони направлялися по конкретній адресі. При 

цьому враховували, скільки із усіх частин вивозять заливних пожежних 

труб. Збірні місця в кожній частині вибирали на площах і, вочевидь, з 

урахуванням розміщення важливих будівель. По умовах того часу таку 

систему виїздів слід вважати досить продуманою.  

Система оповіщення та виклику пожежних частин на пожежу була 

відпрацьована і для умов поганої видимості: при сніжній погоді та 

туманах. За таких умов у будинок обер-поліцмейстера, до місця 

розміщення чергового брандмейстера, від кожної команди направляли 

верхи по одному пожежному. Отримавши звістку про пожежу від 

чергового брандмейстера, вершник виїздив у свою частину, щоб 

повідомити, на території якої частини виникла пожежа. 

Основним принципом гасіння пожеж було припинення доступу 

повітря до осередку горіння. Існували три головні способи гасіння: 

заливання палаючих поверхонь водою, накриття мокрою повстю та 

засипка землею чи піском; локалізація пожеж (захист не палаючих 

будівель поблизу місця пожежі); ізоляція приміщень від притоку свіжого 

повітря.  

Обмеженість можливостей технічних засобів та слабка оснащеність 

ними пожежної охорони вимагали поєднання дій по гасінню пожеж із 

розбиранням будівель або їх частин для обмеження поширення горіння. 

Через малочисельність штатів пожежних частин, їх слабке фінансування 

ситуація з протипожежним захистом поселень залишалася досить 

проблематичною. На це вказує, зокрема, й той факт, що міські органи 

влади не поспішали скасовувати пожежну повинність, особливо в 

повітових містах. Більше того, навіть центральні органи влади заохочували 

існування останньої. Оскільки пожежна техніка була відсталою, у процесі 

гасіння пожеж панувала ручна праця. Це приводило до перевтомлення та 

багаточисельних нещасних випадків, а нерідко і до людських жертв. 

Охорони праці і державного страхування життя пожежних не 

існувало. Пожежні страхувалися за власний кошт в товаристві «Блакитного 

хреста», роблячи щомісячні внески зі своєї невеликої зарплати. За втрату 

здоров’я, за життя пожежного ніхто не відповідав. Вогнеборців повсюдно 

підстерігала небезпека: один зривався під час спуску по мотузці з висоти і 

розбивався, на іншого обрушувалася балка, хтось провалювався разом із 

перекриттям у палаючий поверх або задихався в диму і т. д.  
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Поранення та опіки на пожежах були звичним явищем. 

Індивідуальних захисних засобів для пожежних команди практично не 

мали через брак коштів. Нерідкі були випадки загибелі пожежних 

служителів цілими групами. Зокрема, загинуло чотири вогнеборці під час 

гасіння пожежі в Оперному театрі міста Одеси у 1902 році. У цілому в 

пожежних командах Росії за 13 років (з 1901 по 1914) всього постраждало 

на пожежах 2300 чоловік, із них загинуло 24 % та отримали інвалідність 

10,1 %.  

У більшості міст на пожежних служителів накладалися сторонні 

повинності на розгляд губернатора, поліцмейстера або міського голови. 

Безоплатне використання праці вогнеборців на різносторонніх роботах 

було повсюдним явищем. Пожежні поливали і чистили міські вулиці, 

ловили безпритульних собак, збирали і перевозили падаль, трупи вбитих 

або померлих. 

Отже, проаналізувавши історію пожежної справи до ХХ ст., розумієш, 

що пожежна охорона була в складному стані, пожежній охороні не 

надавалися пріоритети та потрібна увага з боку держави, однак, саме в цей 

період у професійній пожежній охороні України склалися славні бойові 

традиції: любов до своєї професії, попри всі негаразди і небезпеки, 

самовідданість і взаємодопомога при виконанні службових обов’язків. В 

основі цих традицій лежали відмінні риси українського національного 

характеру, які яскраво виявилися в козацькому товаристві: побратимство, 

взаємопожертва, підтримка у важку годину. На Україні були відомі цілі 

династії пожежників. 
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З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТЬ «МОВА» І «МОВЛЕННЯ» 

 

Тутейко С. О.,  

НК – Ненько Ю. П., к.пед.н., доц. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ  

 

Відомо, що найбільш загальними і необхідними умовами успішної 

діяльності особистості є мова і мовлення. Вони проймають усе життя 

людини і, з одного боку, забезпечують можливість активного задоволення 

її пізнавальних і суспільних потреб, а з другого – є засобами реалізації 

внутрішнього світу та професійних можливостей особистості. 

Мова виникла в процесі становлення самої людини як суспільної 

істоти, під час спільної трудової діяльності людей. Передумовами 

виникнення мови були здатності видавати звуки та здійснювати рухи, які 

слугували способом спілкування, засобом задоволення потреби 

обмінюватися думками, пізнавати властивості предметів і явищ [1]. 

Мова є суто людським засобом спілкування в духовному і 

практичному житті людини, і являє собою систему знаків для передавання, 

приймання і використовування інформації. 

Мова – суспільне явище, найважливіший засіб влаштування людських 

стосунків. За її допомогою люди здатні порозумітися, здійснюють обмін 

думками, набувають знань, передають їх нащадкам, організовують спільну 

діяльність в усіх галузях людської діяльності [2]. 

Слід зазначити, що мова і мовлення – поняття не тотожні. Поняття 

«мова» має декілька тлумачень, а саме:  

1) універсальний засіб навчання і виховання людини;  

2) енциклопедія людського досвіду;  

3) першооснова нагромадження культурних цінностей;  

4) один із компонентів духовної культури суспільства;  

5) засіб координації усіх виробничих процесів;  

6) функціонуюча система, нерозривно пов'язана з усіма галузями 

суспільного життя [3].  

Водночас, поняття «мовлення» тлумачиться таким чином:  

1) спосіб існування і вияву мови, мовний процес у багатьох його видах 

і формах (слухання, читання, мовчазна розмова з самим собою, 

обдумування свого майбутнього чи сприйнятого від інших повідомлення);  

2) вияв процесу формування думки (а не втілення);  

3) вияв одиниць мови усіх рівнів і правил їх поєднання;  

4) засіб конкретизації мовного спілкування [3].  

Аналіз наукової літератури стосовно таких понять, як-то «мова» і 

«мовлення» засвідчив, що мова і мовлення є поліфункціональними. До 

функцій мови належать такі:  

1) засіб і об'єктивізація спілкування;  

2) засіб пізнання і його об'єктивізації;  
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3) засіб творення нових мовних одиниць, підсистем і об'єктивації 

усного процесу;  

4) засіб вираження емоцій, внутрішнього стану людини і її волі;  

5) засіб створення і об'єктивації словесних художніх образів [4].  

Серед функції мовлення виділяють наступні:  

1) здійснення, реалізація процесу спілкування (комунікативна 

функція);  

2) здійснення процесів пізнання (пізнавальна функція);  

3) здійснення процесів творення нових одиниць мовних підсистем 

(будівнича);  

4) здійснення, реалізація процесу вираження емоцій (емотивна 

функція);  

5) здійснення, реалізація процесу творення художніх образів 

(естетична функція) [5].  

Отже, як видно з аналізу функцій досліджуваних понять, 

функціонально мова характеризується як засіб, а мовлення – як процес. 

Мова для всіх носіїв одна, але реалізація її в мовленні для кожного мовця 

має свої особливості. Сама мова не може бути правильною чи 

неправильною, логічною чи нелогічною, точною і неточною, виразною чи 

одноманітною. Усе перераховане є ознаками мовлення. Іншими словами, 

кожного мовця характеризує власне мовлення, яке є унікальним, 

неповторним. 
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СЕНЗИТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ЧУТЛИВОСТІ 
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Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

В Україні гендерні проблеми є досить актуальними і потребують 
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спільних дій для їх подолання з метою покращення життя суспільства. 

Ефективним шляхом подолання гендерного дисбалансу є цілеспрямоване 

формування гендерної чутливості особистості, що сприяє впровадженню 

принципів гендерної рівності на мікро-, мезо-, та макро- рівнях. Одним із 

сензитивних періодів для такого новоутворення є вторинна соціалізація, а 

саме роки студентського навчання. 

Особливості інтегрування гендерного підходу в систему освіти 

вивчали такі науковці як С. Вихор, Т. Голованова, С. Гришак, Т. Дороніна, 

І. Іванова, О. Кікінежді, В. Кравець. О. Луценко, О. Любарська. І. Мунтян, 

Н. Приходькіна, О. Семиколєнова, О. Цокур та ін. Особливості 

функціонування центрів гендерної освіти досліджують М. Колодій, 

О. Остальчук, Ю. Стребкова та ін. 

Процес соціалізації особистості розпочинається від її народження і 

триває усе життя, проходячи певні етапи свого становлення. Першим 

інститутом соціалізації дитини є сім’я, де вона засвоює норми і правила 

поведінки. Уявлення особистості починають формуватися під впливом 

гендерних стереотипів (набору загальноприйнятих норм і суджень, які 

стосуються існуючого в суспільстві становища чоловіків і жінок, норм 

їхньої поведінки, мотивів і потреб). Гендерні стереотипи закріплюють 

існуючі гендерні відмінності і стають завадою до змін у сфері гендерних 

відносин, що актуалізує доцільність формування гендерної чутливості 

особистості. 

Сенситивним віком для переосмислення цінностей власного життя 

науковці вважають студентський вік. Під час соціалізації молоді значна 

частка відповідальності переходить до соціальних інститутів, особливо 

закладів освіти всіх рівнів, що доповнюють сімейну соціалізацію, 

виконуючи специфічну функцію передачі молоді соціокультурних 

цінностей і норм засобами навчання. 

І. Кузнецова виділяє три основні етапи соціалізації, пов’язані з 

формуванням ціннісних орієнтацій молоді.  

Перший етап характеризується усвідомленням певних цінностей і 

утворенням ціннісних уявлень на базі індивідуального досвіду особистості.  

Другий етап пов’язаний із включенням молоді у нову сферу 

соціального життя – навчання у ВНЗ, де особистий досвід характеризує 

такий рівень життєдіяльності людини, при якому ціннісні уявлення тісно 

пов’язані із задоволенням життєво необхідних потреб, а тому часто 

випадкові й обмежено-егоїстичні. У цей період простежуються риси 

регулятивного процесу формування ціннісних орієнтацій завдяки 

додатковим знанням, що доповнюють індивідуальний досвід особистості.  

Під час третього етапу переборюються протиріччя у свідомості 

молоді, розвивається і вдосконалюється система ціннісних орієнтацій на 

основі глибокого особистісного, творчого ставлення до моральних 

цінностей як до базових цілей і засобів життєдіяльності. Означений етап є 

частиною системи керованих соціально-економічних і соціально-

культурних факторів регуляції з боку суспільства [5, 10]. 
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До закінчення ВНЗ студенти цілком можуть сприйматися як дорослі 

люди зі специфічними новоутвореннями, серед яких провідними є 

інтелігентність, самостійне мислення й адекватна поведінка в соціумі, а 

також реалізація професійних знань. 

У свідомості студентів відбувається перехід від споглядальницького 

світу юнацтва до світу активної дії. Студентські роки вважаються періодом 

професійної підготовки, оволодіння навичками управління й самостійної 

інтелектуальної діяльності, часом дружби, любові, створення сім’ї. Це 

період знаходження свого місця в житті, самоствердження в студентських 

колективах та різних соціальних групах. Студентству властивий комплекс 

суперечностей. На думку більшості дослідників, для студентського віку 

характерне досягнення оптимальних показників у розвитку психічних, 

соціальних і фізичних властивостей. 

Успішність соціалізації сучасних студентів є питанням, для вирішення 

якого необхідна певна міра відповідальності. Відповідальність як межа 

особистості формується у процесі спільної діяльності, в результаті 

інтеріоризації соціальних цінностей, норм, правил. Позитивно на 

соціалізацію студентської молоді впливає гендерний підхід. 

Із метою поширення гендерних ідей та впровадження їх у життя 

суспільства було розроблено навчальні програми, спецкурси з гендерної 

проблематики, навчально-методичне забезпечення. В Україні активно діє 

мережа гендерних освітніх центрів при вищих навчальних закладах, що 

сприяє формуванню гендерної чутливості молоді. 

«Гендерна чутливість – здатність визнавати та підкреслювати існуючі 

гендерні відмінності, питання і прояви нерівності та враховувати ці 

аспекти у стратегіях та діях; один із критеріїв оцінки планування змін, 

проектів, методів дослідження і аналізу. Зміни, що плануються, методи, 

чутливі в гендерному відношенні, якщо вони враховують існуюче 

становище жінок і чоловіків, не погіршують становище жінок і чоловіків, 

сприяють встановленню гендерного балансу». Також означене поняття 

визначається як розуміння і взяття до уваги соціокультурних факторів, що 

лежать в основі дискримінації за ознакою статі [6]. 

Л. Штильова визначає поняття «гендерної чутливості» з точки зору 

здатності педагога сприймати, усвідомлювати й моделювати вплив 

вербальних, невербальних і предметних чинників соціального середовища, 

методів і форм роботи з дітьми задля формування гендерної ідентичності 

дитини, здатність уловлювати й реагувати на будь-які вияви дискримінації 

за ознакою статі [1, 62]. 

На думку С. Гришак, «гендерна чутливість передбачає розуміння 

цінностей гендерної рівності, зміни відношення до них, і свідчить про міру 

готовності визнання актуальності гендерних проблем»; також 

розглядається дослідницею як один із критеріїв ефективності підготовки 

майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної 

рівності. 

Т. Дороніна вважає, що гендерна чутливість є складовою емоційного-
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оцінного компоненту гендерної культури. На думку дослідниці, у 

педагогічному аспекті означене поняття являє собою сукупність особистих 

переконань, що свідчать про здатність людини відчувати певні негаразди 

саме із «гендерного» погляду; це бачення проблем нерівності, 

дискримінації за статевими ознаками стосовно і чоловіків, і жінок у 

різноманітних проявах [4, 150].  

Один за способів формування гендерної чутливості – включення до 

навчального процесу принципу гендерної збалансованості. 

Отже, поняття «гендерна чутливість» у науковому дискурсі має різні 

тлумачення, як-от крізь призму роботи педагога, підготовки майбутніх 

фахівців, застосування як критерію оцінки сфер суспільного життя тощо. 

Однозначною при розгляді цього питання є думка науковців про те, що 

гендерна чутливість важлива в аспекті ідентифікації випадків нерівності та 

доцільності втручань у суспільні практики (в тому числі й освіту) задля 

досягнення гендерної рівності [6]. 

Формування гендерної чутливості с одним із напрямків діяльності 

гендерних освітніх центрів вищих навчальних закладів, які на практиці 

використовують такі форми роботи: тренінги та майстер-класи; навчальні, 

інтерактивні, рольові ігри; віртуальні екскурсії до віртуального музею; 

тематичні відеоклуби та відеолекторії; школи гендерної рівності; гендерне 

спортивне орієнтування, гендерний туризм; гендерний інтерактивний 

театр; конкурси, тематичні акції тощо. 

Переважна більшість гендерних освітніх центрів при ВНЗ діють на 

громадських засадах. Волонтерство як вид діяльності характеризується не 

лише добровільністю та бажанням допомогти тим, хто цього потребує, а й 

активною громадською позицією, бажанням змін, соціальною 

спрямованість, що є досить важливим на шляху гендерних перетворень 

нашого суспільства. Також волонтерство дає можливість втілювати свої 

теоретичні знання на практиці, що значно підвищує професійний рівень 

студентів, відчути професійну взаємодію в колективі, ознайомитися з 

різними методами та формами роботи, розширити соціальні контакти. 

Діяльність гендерних освітніх центрів сприяє формуванню професійно 

важливих особистісних якостей майбутніх фахівців, насамперед, таких як 

лідерство, толерантність, емпатійність, соціальна активність. 

Отже, студентські роки є сприятливим періодом для переоцінки 

цінностей, визначення орієнтирів розвитку особистості. Тому вищі 

навчальні заклади покликані створювати можливості для реалізації 

здібностей молоді, задоволення потреб, отримання нових знань, умінь, 

навичок та застосування їх в практичному житті. Гендерні освітні центри, 

які працюють на базі вищих навчальних закладів, сприяють формуванню 

гендерної чутливості у студентської молоді, що дозволяє сприймати 

дійсність через гендерну оптику, розширюючи межі сприйняття та 

критичною мислення. 
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Перш за все, необхідно проаналізувати такі терміни, як «режим» та 

«адміністративно-правовий режим».  

За етимологією термін «режим» (лат. regimen) у буквальному 

перекладі з латинської означає управління. Визначення цього поняття у 

довідковій літературі не однозначне. Слово «режим» може вживатися у 

кількох значеннях – точно встановлений розпорядок чого-небудь; умови 

діяльності, роботи, існування чого-небудь; державний лад, спосіб 

правління [1, 79].  

Під адміністративно-правовими режимами слід розуміти врегульовану 

нормами права сукупність адміністративно-правових способів, засобів та 

прийомів регулювання, за допомогою яких здійснюється вплив на 

конкретні суспільні відносини або об’єкти з метою їх упорядкування.  
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Дослідивши всі види адміністративно-правових режимів можна 

зробити висновок, що адміністративно-правові режими паспортизації та 

реєстрації фізичних осіб є звичайними, так як їх функціонування 

здійснюється у повсякденних умовах; постійними, оскільки вони діють 

незалежно від будь-яких чинників; такими, що діють як на всій території 

України, так і в окремих регіонах; забезпечують стабільність держави, 

національну та громадську безпеки.  

Складовою частиною адміністративно-правових режимів 

паспортизації та реєстрації фізичних осіб є: 1. режим державного кордону; 

2. прикордонний режим; 3. режим у пунктах пропуску через державний 

кордон.  

Необхідно також згадати про режим охорони державного кордону. 

Будь-яка держава забезпечення своєї безпеки починає з державного 

кордону [2, 345]. Суверенітет України поширюється на всю територію 

держави [3, 143]. Тому державний кордон України є відбиттям її 

територіальної цілісності, політичної й економічної незалежності, 

суверенітету та єдності, охорона якого є невід’ємною частиною 

загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки [4, 165].  

З аналізу Закону України «Про державний кордон України» можна 

встановити, що режим охорони державного кордону складається з 

декількох елементів або «підрежимів», а саме: режим державного кордону 

України, прикордонний режим та режим у пунктах пропуску через 

державний кордон. 

Режим державного кордону України – порядок перетинання 

державного кордону України, плавання і перебування українських та 

іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному 

морі та внутрішніх водах України, заходження іноземних невійськових 

суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та 

перебування в них, утримання державного кордону України, провадження 

різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні 

України [4, 148]. 

Прикордонний режим встановлюється у прикордонній смузі й 

контрольованому прикордонному районі. Відповідно до законодавства 

України, він регламентує правила в’їзду, тимчасового перебування, 

проживання, пересування громадян України та інших осіб, провадження 

робіт, обліку та тримання на пристанях, причалах і в пунктах базування 

самохідних і несамохідних суден, їх плавання й пересування у внутрішніх 

водах. Система режимних заходів встановлюється Положенням про 

прикордонний режим [5, 238]. Перелік міст та районів, на території яких 

встановлюються контрольовані прикордонні райони, визначається 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про контрольовані прикордонні 

райони» [6, 154].  

Режим у пунктах пропуску через державний кордон України – це 

порядок перебування й пересування всіх осіб і транспортних засобів у 

межах території прикордонних залізничних та автомобільних станцій, 
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морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів, відкритих для 

міжнародного сполучення, а також виконання іншої діяльності, пов’язаної 

з пропуском через державний кордон України осіб, транспортних засобів, 

вантажів та іншого майна.  

Охорона державного кордону України полягає у здійсненнях 

політичних, правових, організаційних, економічних, екологічних, 

санітарно-карантинних, військових, оперативних, технічних та інших 

заходів. На Державну прикордонну службу України покладаються 

завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та 

охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній 

зоні [7, 213].  

Отже, вказані режими забезпечують недоторканість та охорону 

державного кордону, недопущення на територію України осіб, в’їзд яким 

заборонено, та виїзду з України осіб, яким він не дозволяється. За 

допомогою вказаних режимів здійснюється реєстрація осіб, які 

перетинають державний кордон, та реєстрація іноземців, що в’їжджають 

на територію України.  
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Сучасне інформаційне суспільство є надзвичайно динамічним та 

суперечливим, оскільки надає людині багато можливостей, але також і 

небезпек та загроз. Однією з досить неоднозначних тенденцій становлення 

сучасного світу є майже тотальна комп’ютеризація, що проникає в усі 

сфери соціуму, значно видозмінюючи як суспільне виробництво, так і 

спосіб мислення та буття сучасної людини. У цьому контексті аналіз 

значущості та різного роду наслідків (як сприятливих, так і небезпечних) 

інформаційних технологій постає досить актуальним.  

Комп’ютерні ігри зазвичай розглядають як засіб проведення дозвілля 

та навіть як стійку психічну залежність, але парадигма становлення 

інформаційного суспільства як керованого та розумно організованого 

інформаційного соціокультурного простору зумовлює фокус аналізу 

комп’ютерних ігор в аспекті тих позитивних властивостей, які наявні в 

ігровому віртуальному середовищі. Зокрема, доцільне використання 

комп’ютерних ігор в навчанні може мати значні дидактичні переваги 

внаслідок наявного активного способу як участі, так і подачі матеріалу, 

широкої мережі наочності, можливостей для творчості та, що особливо 

важливо в сучасному світі, для самостійного вивчення того чи іншого 

матеріалу. Досить потужна ілюстративна складова ігрової реальності, це 

«схоже на карнавал, але тільки ступінь волі "зміни масок" у комп’ютерних 

іграх незмірно вищий» [1, 88]. 

Постаючи єдністю сюжету, зображення та програмного забезпечення, 

комп’ютерні ігри в якості дидактичного засобу навчання мають свою 

специфіку, тому важливо розуміти їх роль у навчально-виховному процесі 

та способи отримання бажаних результатів. Комп’ютерні ігри, які 

використовуються в неформальному навчанні, допомагають якісно та 

надовго запам’ятати вивчений матеріал, сприяють росту мотивації до 

навчання та захоплення ним, демонструючи одночасно елементи гри, 

навчання, симуляції та стимуляції [2].  

Одним із значних позитивів застосування ігрових технологій є широкі 

можливості для візуалізації та моделювання ситуацій та об’єктів 

історичного минулого, сьогодення і альтернативного майбутнього. Ігри 

відбуваються у віртуальному синтетичному світі, що має значні механізми 

психологічного впливу, тому правильне їх використання може бути досить 

ефективним, враховуючи також мотивацію самого гравця.  

Так, згідно проведеним Фомічовою Ю. В. дослідженням, вчені 

виокремили деякі особистісні риси, за якими були отримані значущі 

відмінності у студентів, які грають та не грають у комп’ютерні ігри. Серед 

позитивів можна відзначити такі результати: студенти, які мали великий 

ігровий досвід, показали більш високі результати при оцінці активності, 

демонстративності, домінантності, більш високої самооцінки, високої 

незалежності від групи, більшого локусу контролю, високої залученості у 

гру та визнання значущості гри [3].     

Існують спеціальні навчальні комп’ютерні ігри, розроблені з 

урахуванням структури, цілей та потреб певного освітнього рівня. Але 



Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 69 

культурно-освітній потенціал можуть мати і розважальні ігри, деякі з яких 

навіть постають місцем змагання людського розуму з можливостями 

штучного інтелекту.  

Так, ігри-стратегії як переважно розважальні ігри в той же час 

розвивають уяву, стимулюють критичне та системне мислення, вчать 

відповідальності та основам співробітництва, формуючи інтерактивне 

середовище взаємодії в контексті певної епохи та події.  

Окрім того, історичні ігри-стратегії наочно демонструють та детально 

відтворюють культурні особливості епохи, наприклад, архітектурних форм 

та стилів, національного одягу, способів соціальної комунікації, засобів 

матеріальної культури у побуті та виробництві.  

Окремий аспект має гра в контексті тематизації війни та бою, даючи 

незамінну основу для симуляції потрібного середовища з урахуванням 

деталей амуніції, зброї, тактики та стратегії бою. Культурологічне 

значення має також співвіднесення особливостей ландшафту та клімату зі 

специфікою матеріальної та духовної культури того чи іншого регіону та 

історичної епохи, більш-менш точне відтворення якої дає відчуття 

присутності та співучасті, що посилює герменевтичний ефект розуміння 

особливостей певної історичної доби. 

Зокрема, історико-культурне наповнення певних періодів розвитку 

України відображене в таких іграх-стратегіях, як «Вогнем і Мечем», 

«Казаки» тощо. Гра «Вогнем і Мечем» наочно відтворює історичні події 

держав Східної та Північної Європи доби пізнього середньовіччя  

(XVII ст.). Основним завданням запорізького козацтва на початку гри є 

створення сильної суверенної держави, яка могла б не боятися нападу 

ворога. Цієї мети можна досягти декількома способами – об'єднавшись з 

Московською державою, повернувшись до складу Речі Посполитої або 

розпочавши війну за незалежність.  

Серія ігор «Казаки» є історичною стратегією, що містить англійську, 

французьку, російську та українську кампанії. При грі за українську 

кампанію гравця чекає війна з татарами, сприяння полякам при війні з 

Росією, боротьба за незалежність від Речі Посполитої. На початку гри 

Україна досить вразлива, але вже після незатяжного старту вона стає 

сильною нацією. На відміну від інших націй, українського селянина не 

можна захопити – він повноцінний військовий юніт. 

Комп’ютерні ігри мають також і прогностичний потенціал, 

змальовуючи більш-менш вірогідно близьке та віддалене майбутнє. На 

українському ігровому просторі однією з таких ігор є гра-шутер із серії 

«Сталкер», дія якої відбувається в альтернативній реальності, що 

відображає другий вибух на ЧАЕС, спричинивши появу Зони – місця, де 

з’являються різноманітні аномальні явища. У зв'язку з провалом 

експериментів, її територія була огороджена, побудовані блокпости на 

головних точках підходів у Зону.  

Такого типу комп’ютерні ігри мають також філософсько-

культурологічний вимір, відображаючи особливості менталітету українця, 
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поведінку в кризових ситуаціях, вибору цінностей та насправді важливих 

цілей – виживання, співіснування, збереження живого взагалі. Такі 

здібності формуються шляхом виховного тренінгу готовності до 

взаємодопомоги, самовдосконалення, сильних вольових рис. 

Отже, епоха комп’ютерних ігор потребує формування нових підходів 

до оцінки її визначальних тенденцій, враховуючи як значні небезпеки, так і 

переваги нової ігрової реальності. Наявність значного культурно-

освітнього потенціалу комп’ютерних ігор потребує детального аналізу, а 

при правильному та історично відповідному наповненні такі ігри можуть 

бути використані в якості доповнення до основного навчального матеріалу 

та самоосвіти. 
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Як новий суспільний феномен дауншифтінг одразу потрапив до уваги 

соціологів, психологів, економістів. Незважаючи на встановлення 

широкого кола соціальних чинників дауншифтінгу, в дослідників 

складається думка, що на вибір дауншифтерів мало впливають соціальні, 

психологічні, економічні чинники, як-то вплив оточення, рівень 

економічного достатку, переживання професійної кризи тощо. На наш 

погляд, це зумовлено тим, що вибір на користь дауншифтінгу є вибором 

між шкалами цінностей і можливостями їх реалізації у власному житті. 

Дауншифтінг є складовою еволюції людини, яка тривалий час 

перебуває у стресовій ситуації. Така людина працює заради отримання 

прибутку. На певному етапі свого розвитку вона розуміє, що більше так 

працювати не може і розпочинає пошук нових шляхів для свого розвитку.  

http://www.classs.ru/stati/menejment1/serjeznue_igru.html
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Дауншифтінг (англ. Downshifting – перемикання автомобіля на більш 

низьку передачу, також уповільнення або ослаблення якогось процесу) 

означає життєву позицію «життя заради себе», «відмови від чужих цілей».  

Перші згадки про дауншифтінг з'явилися у західних засобах масової 

інформації у 1990-х рр., в цей же час почала зростати популярність 

дауншифтінгу серед населення й інших розвинених країн. Найбільший 

розвиток дауншифтінг отримав у США та Австралії. Згідно з недавніми 

опитуваннями громадської думки, більше 30% відсотків американців і 26% 

австралійців вже зробили свій крок у цьому напрямку. А австралійські 

дауншифтери вже почали об'єднуватися в Спілки, допомагаючи один 

одному домагатися нових цілей. Їх загальна задача – до 2020 року 

обернути на свою віру кожного другого австралійця. 

У Європі охоплення населення дауншифтінгом приблизно вдвічі 

менше, ніж в Австралії. Щодо ж до України, то тут можна говорити лише 

про декілька відсотків. Можна сказати, що чим вище середній рівень життя 

в країні, тим більше людей переглядають своє ставлення до кар'єри, 

заробітків і рівня доходу. 

Нічого погано в дауншифтінгу немає, багато відомих людей саме цей 

шлях обрали – ще в старовину саме так жили Діоген, Гаутама Будда, 

Франциск Ассизький, Лев Миколайович Толстой. Всі вони застерігали від 

надмірного сягання на світські блага і закликали жити в єдності з 

природою і самим собою. Найпершим дауншифтером по праву можна 

назвати Діоклетіана – імператора Риму, який жив задовго до нашої ери. 

Тиран і талановитий полководець, на піку своєї імператорської кар'єри 

відмовився від престолу і останні роки провів на самоті. На прохання 

повернутися до влади відповідав: «Якби ви бачили, яку я виростив 

капусту, то не стали б до мене приставати зі своїми безглуздими 

пропозиціями». 

Ті, хто зараховують себе до дауншифтерів, схильні відмовлятися від 

прагнення до пропагованих загальноприйнятих благ, як-то постійне 

збільшення матеріального добробуту, кар'єрний ріст тощо, натомість 

орієнтуются на життя заради себе і родини. Тобто, це різкі добровільні 

зміни соціального статусу, відмова від земних благ та престижу на користь 

індивідуального комфорту.  

Дауншифтінг – новий і спірний термін, автором якого вважається 

Джеральд Селент, керівник нью-йоркського Інституту з вивчення трендів 

(Trends Research Institute), який вперше вжив його у 1994 р. 

У класичному розумінні дауншифтінг – це завжди вибір між доходами 

і стресами, з одного боку, і душевним комфортом за меншу винагороду з 

іншого. Як правило, звільняючись з бізнесу чи з роботи, що викликає 

стрес, люди переслідують такі цілі, як отримання більшої кількості часу на 

хоббі або на сім'ю. За тривалістю дауншифінг буває як тимчасовим, так і 

постійним. 
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Дауншифтінг має свої перевани: по-перше, він дозволяє знайти себе 

(за статистикою, близько 75% всіх людей займаються нелюбою справою), 

дає можливість зайнятися тим, що дійсно цікаво. 

По-друге, дауншифтінг дозволяє поправити здоров'я, шкоду якому 

завдала безперервна і напружена робота. Безсонні ночі і постійні стреси не 

можуть не позначатися на здоров'ї, тому перехід на менш напружений 

графік, нехай і з втратою пари сотень доларів у зарплаті, може здатися 

раєм. 

І, нарешті, подібні зміни в кар'єрі дозволять позбутися почуття 

«маріонеткості», коли здається, що ти гвинтик у великому механізмі. 

Можна жити за власними правилами, не підкорюючись корпоративній 

культурі, приділяти час сім'ї і хобі, а не роботі. 

У цілому ж дауншифтінг можна розглядати не як крок вниз по 

кар'єрних сходах, а як новий кар'єрний виток: просто в новому напрямку і з 

можливістю враховувати й уникати старих помилок. Але, як і до побудови 

будь-якої кар'єри, до нього потрібно підходити обдумано. 

В той же час дауншифтінг має низку недоліків. Головним мінусом 

дауншифтінгу є зменшення рівня трудових доходів. Однак цей мінус не 

такий страшний, як здається на перший погляд. Адже, дауншифтери разом 

із престижною роботою відмовляється від багатьох статусних та іміджевих 

речей. А значить, навіть скромного заробітку вистачать на задоволення 

основних потреб. 

До недоліків дауншифтінгу можна віднести реакцію друзів і знайомих 

на подібні зміни. Цілком може виявитися, що вони є прихильниками 

жорсткої побудови кар'єри і можуть просто не зрозуміти подібного вчинку. 

Реакція може бути найрізноманітнішою: від легкого здивування до 

повного неприйняття. Втім, справжні друзі та близькі люди зрозуміють і 

підтримають, яким би не було рішення. 

На даний час у Великобританії, дауншифтінг має екологічний акцент і 

полягає у вирощуванні органічних продуктів, економії енергії, пропаганді 

вторинної переробки сміття. 

Американськими дауншифтерами найчастіше є успішні бізнесмени 

35–40 років, які продають свій бізнес, вілли, яхти і вирушають 

подорожувати по світу. Дуже часто вони займаються викладанням 

англійської та фотографією. На Сході люди шукають спокій, гармонію і 

натхнення. Багато дауншифтерів викладають йогу, мови, відкривають свої 

ресторанчики, сувенірні лавки і т.п. 

Найчастіше в Україні дауншифтерами стають люди творчих професій 

(дизайнери, письменники, режисери, архітектори), які для отримання 

внутрішньої гармонії відправляються жити в глибинку чи на Схід 

(особливою популярністю користуються Гоа (Індія), Таїланд і Шрі-Ланка. 
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У політичній роботі Михайло Грушевський значною мірою керувався 

своїми історичними знаннями та аналогіями. Адже Україна мала 

враховувати минулий досвід власного державотворення його практичний 

та ідейний зміст. Тому М. Грушевський невипадково у період існування 

Центральної Ради звернувся до українського суспільства та 

«загальноросійської демократії» з серією публіцистичних праць – газетних 

статей та брошур. У 1918 р. вийшла збірка статей і промов 

М. Грушевського під красномовною назвою «На порозі Нової України: 

гадки і мрії». Інші його праці та цикли статей також були звернуті до 

патріотичних почуттів українців: «Вільна Україна», «Звідки пішло 

українство і до чого воно йде», «Хто такі українці і чого вони хочуть», 

«Якої ми хочемо автономії й федерації», «Переяславська умова України з 

Москвою 1654 року» тощо [1]. Вони формували політичний світогляд 

українського громадянства, мобілізовували його державотворчі зусилля, 

роз’яснювали ідейну платформу керівництва Центральної Ради.  

Проте суперечливий, стрімкий перебіг революційних подій 1917–

1918 рр. помітно вплинув на політичні погляди М. Грушевського, і на 

догоду історичному моменту учений змушений був «підправляти» деякі 

теоретичні положення своїх публіцистичних праць. 

Відступ М. Грушевського у зв’язку з подіями січня 1918 р. від 

недавніх «мірок, критеріїв, принципів» був закономірним, та все ж, як 

видається, не в усьому виправданим. «Маятник» роздумів Грушевського-

політика різко хитнувся в протилежний бік: від «московської» до «західної 

орієнтації». Причому настільки різко, що це спричинило помітний 

контраст у поглядах Грушевського-історика.  

Усе це давало підстави М. Грушевському робити висновки, що 

народи, «які колись належали до одної Руської, Київської нашої 

держави,...своєю мовою  і всім життям розійшлися дуже», і «українська 

народність визначила ще різше, ніж перед тим, свою окремішність», що 

український народ – «осібний народ, з осібною своєю мовою, історією, 
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письменством і культурою» (статті «Звідки пішло українство і до чого 

воно йде», «Хто такі українці  і чого вони хочуть») [2, 19].  

Історичні аргументи висувалися М. Грушевським як критика політики 

царської влади, яка не бажала до них дослухатися й утискувала культурно-

національні інтереси українців. Факти історії також були мотивацією у 

переговорах Центральної Ради з Тимчасовим урядом щодо вимоги 

української автономії. Однак, поки у М. Грушевського жила надія на 

створення демократичної Російської федерації за участю України, доти він 

намагався політично не загострювати історичні питання, не оцінювати їх із 

погляду поточної політики. Навпаки, кажучи про виникнення назв «Русі 

Малої й Великої», він зауважував: «Між народ сей поділ не переходив... 

<...> сі назви були все-таки більш книжні... Між народом вони не 

приймалися» (ст. «Хто такі українці і чого вони хочуть») [2, 20]. 

Після січня 1918 р., у період дії Брестського миру та союзницьких 

відносин Центральної Ради з німецько-австрійським блоком, 

М. Грушевський почав переконувати себе й українське громадянство у 

відсутності в відносинах між Українською Народною Республікою та 

Радянською Росією таких понять, як «спільна революція, спільна культура, 

спільна отчизна».  

За його словами, «війна більшовиків з Україною рішуче поставила 

хрест над сею ідеологією, розв’язала всякі моральні вузли, які ще могли в 

чиїх-небудь очах зв’язувати українця з московським громадянством 

спеціально. Вона, так би мовити, зняла з Московщини права «особо 

благопріятствуемой» нації...» (ст. «Кінець московської орієнтації») [11]. 

Відтепер учений намагався оголити «ту велику історичну, культурну, 

психологічну, всяку, яку хочете, межу, яка від віків розділила Україну від 

Московщини, український народ від московського» (ст. «Кінець 

московської орієнтації») [3]. Природні відмінності (з огляду на відомі 

історичні обставини) між українцями й росіянами М. Грушевский тепер 

визначав як «глибоку», «повну антитезу» «сих двох близьких по крові, а 

відмінних духом народів... «(статті «Кінець московської орієнтації», «Нові 

перспективи») [1].  

З іншого боку, він із посиленим наголосом доводив корисність 

повернення України «до близького їй духом і вдачею світу. У першу чергу 

– до світу германського, німецького, з котрим і в минувшині у неї було 

найбільше перейнять і запозичень... «(ст. «Нові перспективи») [4]. 

Пройшло трохи часу, командування німецьких військ в Україні не 

виявляло жодних симпатій до безсилої в політичному, організаційному та 

військовому відношенні Центральної Ради. Зазнавали невдач спроби 

останньої завершити земельну реформу, яка передбачала ліквідацію 

великого землеволодіння та передачу землі селянам. На перший план 

виступили не «народні прикмети українські», які робили українця «дуже 

близьким по характеру до західноєвропейської стихії», а класові інтереси 

українських поміщиків та економічні потреби німецької армії. Ці дві 

обставини й винесли остаточний вирок Центральній Раді.  
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Передчуття краху української парламентської демократії відбилося в 

статті М. Грушевського від 21 квітня 1918 р., що вийшла в газеті «Народна 

воля» під тривожною назвою «Стара історія». У ній донедавна 

«заприязнені з Україною німецькі війська», які в березні убезпечили УНР 

«від нового напливу росіян» (ст. «Повороту не буде!») [1], перетворилися 

на «німецькі штики», за допомогою яких внутрішня опозиція прагнула 

«відновити поміщицьке землеволодіння» (ст. «Стара історія») [1]. 

Пафосне, але непереконливе припущення М. Грушевського, що «Берлін не 

схоче піти слідами Москви» – не завдасть удару по «українській 

державності, винесеній на плечах сільського народу» – насправді 

виявилося марним. 29 квітня 1918 р. стався по суті державний переворот. 

За наполяганням німецького командування Центральну Раду було 

розпущено. Українська Народна Республіка припинила існування. 

Виникло нове державне утворення – гетьманат «Українська держава» на 

чолі з «гетьманом всієї України» генералом П. Скоропадським. 

Це був черговий урок для Грушевського-політика та суспільного 

мислителя. Його надмірне, хоча й тимчасове, захоплення «західною 

орієнтацією» стало зникати. По  крайній мірі, воно вже не поширювалося 

на суспільну сферу. Правду кажучи, М. Грушевський ніколи не був 

відкритим апологетом «західноєвропейської демократії», але в період 

Центральної Ради вважав за можливе деякі її «шаблони, прочистивши їх 

від пережитків поліцейсько-бюрократичного режиму», зробити 

придатними «для нового соціалістичного змісту» (ст. «Українська партія 

соціалістів-революціонерів та її завдання») [1]. Саме такий, за його 

оцінкою, «посередній характер між західними буржуазно-

республіканськими взірцями і соціалістичною радянською республікою» 

мала Конституція Української Народної Республіки («Статут про 

державний устрій, права і вольності УНР»), ухвалена Центральною Радою 

у її останній день – 29 квітня 1918 р. А ось за два роки після цієї події 

М. Грушевський взагалі не вважав за потрібне «триматися взірців 

західноєвропейської демократії», називав їх «псевдодемократією, що в 

дійсності була наругою з принципу власті народу» (ст. «Українська партія 

соціалістів-революціонерів та її завдання») [1]. 

Найстійкіші ідеали М. Грушевського щодо української державності 

спиралися на ідеї народництва. Найважливішою українською політичною 

традицією, яку слід було  продовжити в новому часі, історик уважав «стару 

республіку XVII  ст.», де політичні права мав «революційний озброєний 

український народ – козацтво».  

І хоча М. Грушевський не підходив «до сього революційного утвору з 

прийнятими нормами демократичного устрою», в козацькій державі він 

вбачав «дуже близьку аналогію з радянською республікою, котра наділяє 

правами тільки ті верстви, на яких опирається її будова», – робітничі і 

селянські – «з виключенням від політичних прав і власті елементів 

нетрудових...» (ст. «Українська партія соціалістів-революціонерів та її 

завдання») [1]. Ось чому він, зрештою, відкрито задекларував свою 
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прихильність до радянської соціалістичної республіки як форми 

«диктатури трудового народу». 

У 1924 р., після п’ятирічної еміграції, М. Грушевський повернувся в 

Україну – в Українську Соціалістичну Радянську Республіку, яка на той 

час вже увійшла до складу федерації радянських республік – Радянського 

Союзу. У Декларації та у Договорі про утворення СРСР від 30 грудня 

1922 р. ішлося про головні засади існування союзної держави, зокрема: 

«мирне співжиття, братерська співпраця народів», «рух по шляху 

об’єднання трудящих усіх країн у Світову Соціалістичну Радянську 

Республіку» [5, 218–221]. Така модель міждержавних зв’язків повною 

мірою відповідала поглядам переконаного федераліста М. Грушевського. 

Тоді рідко хто міг передбачити, що незабаром під прикриттям ідеї 

«диктатури трудового народу» (відповідно до офіційної ідеології – 

«диктатури пролетаріату») в СРСР сформується монопольно-партійна 

диктатура, яка нічого не вибачить не лише своїм політичним опонентам, 

але й почне винищувати своїх творців і представників того самого 

трудового народу. 
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В останні часи мовознавці все частіше почали звертатися до проблеми 

порівняльного аналізу лексико-семантичних систем різних мов. Це можна 

пояснити тим, що найсуттєвіші риси мовної культури зберігаються саме в 

лексиці, яка є найбільш відкритим шаром мовної системи. Лексичні 

зв’язки кожної мови мають двобічний характер. З одного боку, у 

лексичному складі мови відображаються різні зміни, які відбуваються в 

житті суспільства, а з другого – «лексико-семантичні новотвори, викликані 

потребами номінації нових предметів і явищ дійсності» [1].  

Проблемами зіставного вивчення лексики близькоспоріднених та 

неспоріднених мов займалися такі науковці як В. В. Акуленко, 

Л. В. Бублейник, І. О. Голубовська, Ю. О. Жлуктенко, В. Д. Каліущенко. 

Саме у працях зазначених лінгвістів було закладено підґрунтя для 

подальших контрастивних досліджень в лінгвістиці з урахуванням 

когнітивного підходу. 

Проведення повного порівняльного аналізу лексико-семантичних 

систем потребує застосування певних лінгвістичних методів. Серед 

основних методів, які найчастіше використовуються при проведенні 

порівняльного аналізу лексико-семантичних систем можна назвати: 

зіставний метод, компонентний аналіз, математичні, психолінгвістичні й 

соціолінгвістичні методи. 

Зіставний метод – це дослідження мови шляхом системного 

порівняння з іншою мовою з метою виявлення її специфіки на фоні 

спільних рис. При застосуванні даного методу відповідність різномовних 

явищ визначається на основі їхньої спільної певної ознаки. Залежно від 

спрямованості, розрізняють односторонній і двосторонній зіставний аналіз.  

Компонентний аналіз ефективний при зіставленні лексико-

семантичних і граматичних систем. Семантичні компоненти можна 

виявити шляхом зіставлення значень у певній лексико-семантичній групі 

чи лексико-семантичній системі. Після визначення семантичних 

компонентів в лексико-семантичному об’єднанні в кожній із порівнюваних 

мов, приступають до зіставлення. Отриманню об’єктивних результатів 

порівняльного аналізу зіставлюваних мов сприяють математичні методи. 

За допомогою кількісних досліджень можна визначити «питому вагу» 

певного явища в зіставлюваних мовах і таким чином виявити в кожній із 

них тенденції у використанні аналогічних явищ. 

У контрастивних дослідженнях лексико-семантичних систем досить 

ефективним є застосування психолінгвістичних методів. Спочатку 

необхідно провести психолінгвістичний експеримент, а потім результати 

експериментів зіставляються і робляться відповідні висновки. 

Соціолінгвістичні методи використовуються для дослідження соціальної 

стратифікації мовних явищ. 

Завершуючи огляд методів, що використовуються в контрастивних 

дослідженнях, варто зазначити, що існує два погляди на аналіз мовних 

фактів. Один із них припускає можливість адекватного опису мовних 
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явищ, інший звертає увагу на відносність будь-якого лінгвістичного опису 

і на правомірність підходів до одного й того самого мовного матеріалу. 
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У нашій країні розвитку тероризму сприяють глибока соціально-

економічна криза, протистояння політичних сил, наростання проявів 

сепаратизму, зубожіння та люмпенізація значної частини населення, 

процеси соціального розшарування, розвиток кримінальних 

підприємницьких та державних структур, корумпованість державного 

апарату, розвиток потужного нелегального ринку зброї, девальвація 

моральних та духовних цінностей. 

Перші спроби формування міжнародно-правової основи 

антитерористичної взаємодії були ще до ІІ світової війни. У 1937 р. під 

егідою Ліги націй було розроблено Конвенцію щодо попередження 

тероризму та покарання за нього, і Конвенцію про створення міжнародного 

кримінального суду. Щоправда обидва ці документи в дію так і не 

вступили. 

Необхідно розрізняти два споріднених, але різних за змістом поняття 

– терор і тероризм. Терор – насильство влади з її державним апаратом 

проти народу з метою придушення не тільки опозиції, але й всього загалу, 

з метою викликати жах і залишити думки про спротив. Іншими словами, 

терор – насильство з боку сильного. 

Натомість, тероризм – насильство «з боку слабшого», насильство, що 

виходить від опозиційних прошарків суспільства, радикально 

налаштованих і, як правило, вельми нечисленних. Тероризм носить 

політичну, соціальну чи національну ознаку в залежності від цілей своїх 

носіїв.  

Тероризм як явище переслідує дві основні знакові мети. Перше – 

вчинити тиск на органи влади, залякати, посіяти страх і непевність. 

Другою метою і водночас ознакою тероризму є бажання викликати 

співчуття в своїй цільовій аудиторії, тобто в тому прошарку суспільства, 

який, як вважається, піддається гнобленню або дискримінації, але 

поступається в радикальності терористам. Таким чином, тероризм 
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неможливий без того, щоб терористи не оголосили про свою 

відповідальність за здійснений акт насилля.  

Кримінальний кодекс України визначає терористичний акт як 

застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали 

небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової 

шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з 

метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації 

воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на 

прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної 

влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих 

органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення 

уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів 

винного (терориста).  

Прийнято вважати, що об’єктом злочинів є не будь-які суспільні 

відносини, а лише ті, які поставлені під охорону закону про кримінальну 

відповідальність. Тому не тільки безпосереднім і родовим, а й загальним 

об’єктом всіх злочинів є не вся сукупність суспільних відносин, а тільки ті 

соціально схвалені відносини, які законодавець поставив під охорону 

кримінального законодавства. Отже, об’єктом будь-якого злочину, 

зрештою, завжди виступають об’єктивні відносини між людьми, що 

іcнують у суспільстві та охоронювані законом про кримінальну 

відповідальність. 

Ґрунтуючись на таких міркуваннях, робиться висновок, що об’єктом 

злочину є ті суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної 

шкоди або загрожуючи заподіянням шкоди, та охоронювані законом про 

кримінальну відповідальність [1, 104].  

Встановлення об’єкту та предмету злочину відіграють не тільки 

важливу теоретичну, але і практичну роль. Вчення про об’єкт злочину та 

його факультативну ознаку є одним з основних розділів теорії про злочин. 

На тій підставі, що формула «об’єкт злочину = суспільні відносини» є 

універсальною категорією, адже, по-перше, тільки через суспільні 

відносини можуть виражатися блага, права, цінності, по-друге, поняття 

«суспільні відносини» значно ширше ніж інші існуючи формулювання 

об’єкта злочину і, по-третє, як слушно зазначає проф. В.М. Трубніков, що 

людина поза межами суспільних відносин є лише біологічною істотою [2, 

85].  

У КК України законодавець визначив родовим об’єктом 

терористичного акту громадську безпеку, розмістивши (терористичний 

акт) в розділі ІХ «Злочини проти громадської безпеки», тобто визначив, що 

саме громадська безпека потребує охорони від цього виду злочину.  

Однак в науковій літературі багато авторів, особливо із числа тих, хто 

безпосередньо займається проблемами тероризму, піддали сумніву 

правильність такого рішення законодавців на тій підставі, що, виходячи з 

обставин самого діяння терористичної спрямованості, порушення 

громадської безпеки виступає для терористів хоча і першочерговою, але 
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фактично не основною, а допоміжною дією, засобом посягання на інший 

об’єкт у складному (складеному) злочині.  

Тероризм відноситься до такої категорії складних злочинів, в яких 

посягання на один об'єкт (громадську безпеку) служить способом 

заподіяння шкоди іншому об'єкту – основному.  

Виходить, що всупереч канонам кримінально-правової науки при 

віднесенні тероризму (терористичного акту) до злочинів проти громадської 

безпеки законодавець наділяє фактично додатковий об'єкт, посягання на 

який служить способом посягання на якийсь основний, ознаками 

основного об'єкта. 

Визначення в якості родового об’єкта злочину, передбаченого статтею 

258 КК України, основ національної безпеки України також обумовлено 

тим, що ці злочини характеризуються достатньо високим ступенем 

суспільної небезпеки. Відомо, що саме цей факт, як підстава, що 

характеризує кримінально-правову заборону, яка в повній мірі та в першу 

чергу дає привід віднести суспільно небезпечне діяння з достатньо 

високим ступенем суспільної небезпеки, чим характеризуються ці злочини, 

до злочинів проти основ національної безпеки України.  

Проведене дослідження проблеми визначення об’єкту терористичного 

акту може дати висновок, що, не дивлячись на все різноманіття позицій, на 

наш погляд, усі існуючі в науці кримінального права концепції стосовно 

об’єкта злочинів самі по собі є правильними й односторонніми. 

Терористичний акт – багатооб’єктний злочин. Основним безпосереднім 

об’єктом терористичного акту є громадська безпека, в той же час 

безпосередніми додатковими об’єктами можуть бути також і національна 

безпека, життя, здоров’я громадян, власність тощо.  
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Видатний воєначальник та дипломат Кузьма Миколайович Дерев'янко 

народився 14 листопада 1904 р. у с. Косенівка Уманського повіту 

Київської губернії Російської імперії (нині – Уманський район Черкаської 

обл.) у багатодітній (вісім дітей) робочій сім'ї. Закінчив церковно-

приходську школу, а в 1917 р. батьки на останні гроші відправили здібного 

хлопчика вчитися в першу українську гімназію ім. Б. Грінченка (м. Умань). 

Але через тяжке становище сім'ї Кузьмі довелося, провчившись неповних 

три роки, кинути школу і піти працювати на гранітний кар'єр, допомагати 

батькові [1, 12 ]. 

У 1922 р. він пішов служити в Червону Армію, спочатку поступає до 

Київської військової школи, а потім – у Харківську школу червоних 

старшин (командирів). Саме в Харківській школі він захопився вивченням 

японської мови. За свідченням товаришів по службі, до випуску зі школи в 

1924 р. він вже говорив і писав по-японськи.  

Після навчання – командир взводу, командир роти, начальник штабу 

полку, помічник начальника відділу Українського військового округу. 

Служив Дерев’янко відмінно – вже через рік командування взводом 

отримав першу нагороду – іменний срібний портсигар.  

Із 1933 р. – слухач спецфакультету з підготовки воєнних розвідників 

Військової академії ім. Фрунзе (м. Москва), де його здібності 

реалізувались також в оволодінні англійською та польською мовами. 

Кузьма не тільки відмінно вчився, а й був ініціатором різних спортивних 

змагань, чудово грав у футбол, любив співати українські пісні, якими 

заслуховувалися не тільки товариші по навчанню, а й командири – зокрема 

тодішній начальник академії маршал Шапошніков [1, 12]. 

У 1936 р., по закінченню академії, Кузьма Дерев'янко був 

направлений на роботу в Розвідувальне Управління РСЧА. Рідні лише 

через десятиліття дізналися, що з жовтня 1936 р. по травень 1938 р. він 

займався перекиданням транспорту зі зброєю з Радянського Союзу до 

Китайської Республіки – через Тянь-Шань і Гобі. За роботу в Китаї 33-

річний розвідник був нагороджений орденом Леніна. Не зайве згадати, що 

орден Леніна в ті роки був винятковою рідкістю. 

Під час радянсько-фінської війни доброволець майор Дерев'янко – 

начальник штабу Окремої особливої лижної бригади. За організацією 

розвідувально-диверсійних операцій, майор Дерев'янко був достроково 

переведений відразу в полковники і нагороджений орденом Червоної 

Зірки.  

Початок війни з гітлерівською Німеччиною його застав в Ризі. Після 

Фінляндії він був призначений на посаду начальника розвідвідділу 

Прибалтійського Особливого військового округу. Його перша посада під 

час Великої Вітчизняної – начальник розвідвідділу Північно-Західного 

фронту. У серпні 1941 р. очолив рейд у тил німецьких військ, у ході якого з 

концтабору під Старою Русою було звільнено близько двох тисяч 

полонених червоноармійців.  
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Після служби в розвідці Північно-Західного, він воював у складі 

Степового, Другого і Третього Українських фронтів. Він був начальником 

штабів кількох армій, брав участь у розробці планів операцій зі звільнення 

Харкова, форсування Дніпра, звільнення Полтави, Черкас і Чигирина, між 

іншим, і рідних Косенівки та Умані, розробляв Корсунь-Шевченківську, 

Уманьсько-Ботошанську, Яссько-Кишинівську операції, звільняв 

Угорщину і Австрію.  

Дерев’янко служив під керівництвом видатних полководців – 

Ватутіна, Василевського, Конєва, Малиновського, зустрічався з Жуковим. 

У числі небагатьох генералів Дерев'янко був нагороджений трьома 

орденами імені видатних полководців – Суворова, Кутузова, 

Хмельницького. 

По закінченні війни в Європі Кузьма Михайлович представляв СРСР у 

Союзній раді по Австрії, а влітку 1945 р. його було призначено 

представником радянського Верховного Головнокомандування при штабі 

Союзних військ на Тихому океані на чолі з американським генералом 

Д. Макартуром, що вели війну з японськими агресорами.  

Дерев’янко був професійним розвідником з унікальним досвідом, знав 

японську та англійську. У ньому рідкісно поєднувалися якості військового 

практика і теоретика. Зовні ця гармонія виражалося і в тому, що він, маючи 

величезну фізичну силу (не випадково на деяких фотографіях він схожий 

на Івана Піддубного), писав дуже дрібним, але абсолютно розбірливим 

почерком. Тому, коли настав час підписувати Акт капітуляції Японії, саме 

йому було доручено зробити це від імені СРСР. 

30 серпня разом з Макартуром та представниками країн-союзників 

Дерев'янко прибув до Японії, а 2 вересня 1945 р. взяв участь у церемонії 

підписання Акту про капітуляцію. Церемонія відбувалася в Токійській 

затоці, але на американській території – на борту авіаносця «Міссурі» – о 

10 годині за токійським часом.  

Однак, на цьому місія Дерев'янко не закінчилася. З величезною 

небезпекою для здоров'я генерал декілька разів відвідує міста Хіросіма й 

Нагасакі. Склавши про побачене детальний звіт, він разом із альбомом 

фотографій пред'явив його в Генштаб, а потім особисто Сталіну при 

доповіді 30 вересня 1945 р. Український біограф генерала доктор 

історичних наук В. Шевченко стверджує, що матеріали К. Дерев'янка про 

атомне бомбардування були використані в процесі розробки радянської 

атомної зброї. 

Внаслідок радіоактивного опромінення, що мав місце під час 

відвідування Хіросіми і Нагасакі, здоров'я генерала серйозно погіршилося 

і, після тривалої і важкої хвороби, 30 грудня 1954 р. він помер від раку. 

Похований Кузьма Миколайович на Новодівичому кладовищі в Москві.  

В одному листі рідним Кузьма Миколайович написав: «Справжнім 

солдатом може бути і є тільки той, хто завжди знаходиться на службі, хто 

не вміє займатися приватними справами за рахунок службових».  
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За своє не дуже довге, але яскраве життя Кузьма Миколайович був 

удостоєний багатьох нагород: двох орденів Леніна, трьох орденів 

Червоного Прапора (третій був вручений Дерев'янко в 1954 р, незадовго до 

смерті), ордена Суворова 1-й і 2-й ст., ордена Кутузова 1-й і 2 ст., орден 

Богдана Хмельницького 1 ст., ордена Червоної Зірки, медалями «За 

Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «За 

Перемогу над Японією», «За взяття Будапешту», «За взяття Відня», «ХХ 

років РСЧА», «30 років Радянської армії і флоту», ордена США «Legion of 

Merit» («Легіон пошани») офіцерського ступеня, двох угорських орденів – 

«Мадяр Сабадшаг» (Угорська свобода) першого (срібного) ступеня та «За 

заслуги в боротьбі за свободу» III ступеня [2].  

7 травня 2007 р. Указом Президента України № 387/ 2007 Кузьмі 

Миколайовичу Дерев'янко було посмертно присвоєно звання Герой 

України «за мужність і самовідданість, виявлені у роки Другої світової 

війни 1939-1945 років, визначні дипломатичні заслуги у повоєнному 

врегулюванні міждержавних відносин».  
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Дослідженням мотиваційної сфери при навчанні іноземних мов 

займались багато психологів та педагогів, тому в сучасній науці представлені 

найрізноманітніші тлумачення цієї категорії. Однак, наголос як у теоретичних, 

так і в емпіричних розробках переважно ставився на визначенні мотивів та 

підтвердженні теорій мотивації, а не на всебічному і детальному висвітленні 

відповідних мотиваційних впливів на поведінку курсанта у навчальному 

середовищі, хоча саме ці мотиваційні впливи на успішність вивчення 

http://vrazvedka.com/book/plan1.pdf
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іноземної мови мають більш важливе значення, ніж декларативна функція 

мотивації [1].  

Теорії про мотивацію, напевно, не віддавали належне тому факту, що 

мотивація не є статичним, а швидше динамічним, мінливим явищем. Тому у 

педагогічному аспекті необхідно не тільки враховувати наявний рівень 

розвитку мотиваційної сфери курсантів, а й вирішувати завдання щодо її 

постійного розвитку. 

Хоча термін “мотивація” часто вживається в різних контекстах при 

навчанні іноземних мов, проте як серед вітчизняних вчених, так і серед 

науковців зарубіжних країн не досягнуто єдиного розуміння щодо проблеми 

формування мотиваційної сфери у курсантів. Все ж, ми погоджуємось з тим, 

що мотивація – один із ключових чинників, яким визначається 

результативність вивчення іноземних мов [2].  

До того ж, це не відособлена єдність, а багатофакторне динамічне явище, 

яке слід досліджувати як певний процес послідовних вчинків, кожний з яких, у 

свою чергу, зазнає змін під впливом багатьох інших чинників. Це свідчить про 

те, що кожний курсант у своїй навчальній діяльності підпадає як під зовнішні 

мотиваційні впливи, так і формує, підсилює та утримує свої мотиви у 

відповідності з власними стратегіями та стилями саморегуляції.   

У результаті аналізу наукової літератури виділено такі мотиваційні 

основи удосконалення якості навчання іноземних мов курсантів:  

- становлення викладача як лідера у процесі пізнання, авторитетного в 

усіх сферах взаємодії і спілкування зі своїми курсантами;  

- формування мотивації в курсантах власним прикладом викладача, його 

зацікавленістю, відкритістю, відданістю справі навчання курсантів;  

- належне використання мотивуючої ролі оцінки курсанта, в тому числі 

невербальної – оцінки поглядом, жестом, словом; чергування різноманітних 

видів цікавої навчальної діяльності;  

- щирий інтерес викладача до іноземної мови і культури країни 

досліджуваної мови;  

- активізація міжкультурної комунікативної компетенції курсантів, 

розширення фонових знань про культурообумовлені комунікативні 

особливості іноземного адресата, аналіз міжкультурних комунікативних 

розбіжностей з носіями даної іноземної мови;  

- введення в навчальні посібники цікавого, наповненого захоплюючим 

змістом країнознавчого, соціокультурного матеріалу, незвичайних завдань;  

- використання соціокультурних знань не тільки як засобу спілкування на 

міжособистісному рівні, але й як засобу збагачення духовного світу 

особистості на основі набування знань про культуру країни, мова якої 

вивчається;  

- застосування такої схеми на заняттях, яка має сприяти росту мотивації 

курсантів, розширенню знань про культуру своєї країни при пізнанні чужої 

культури;  

- створення можливостей для занурення курсантів у реальну мовленнєву 

ситуацію і надання їм можливості самостійно гідно вийти з неї;  
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- застосування автентичних матеріалів: газетних і журнальних статей, 

комп‘ютерних технологій;  

- зміст країнознавчих текстів має бути значимим для курсантів, мати 

певну новизну;  

- ретельний добір лінгвокраїнознавчого матеріалу для читання, що сприяє 

зміцненню всіх складових мотивації: потреб, інтересів, емоцій і самих мотивів;  

- наповнення текстів яскравими, барвистими і правдоподібними 

ілюстраціями, які водночас можна використовувати для обговорення тих чи 

інших аспектів;  

- використання колосального мотиваційного і змістовного потенціалу, 

яким володіє всесвітня мережа Інтернет для професійно-спрямованого 

навчання.  

Отже, стратегією сучасної системи відомчої освіти у сфері навчання 

іноземних мов має бути посилення професійної мотивації майбутнього 

фахівця, стимулювання творчого потенціалу, розвиток інтелектуальних, 

емоційних, вольових і духовних якостей, осмислення і переосмислення 

вітчизняного і закордонного досвіду, його творча переробка та адаптація до 

нових умов. 

Сформованість мотиваційної основи оптимізації процесу навчання 

іноземних мов – необхідна умова забезпечення ефективності формування всієї 

навчальної діяльності курсантів.  
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В англійській мові є деякі слова широкої семантики, що у мовленні 

вживаються значно частіше, ніж їхні українські відповідники. Заміна слова 

вужчої семантики на слово ширшої семантики при перекладі називається 

лексичною трансформацією генералізації. Наприклад, у наведених нижче 
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реченнях українські дієслова-присудки «подарував», «служили», 

«поснідали» мають вужче значення, ніж їхні відповідники: has given, were, 

had meal в англійських перекладах:  

Це мені подарував Петро   Petro has given it to me. 

Ви служили в армії?    Were you in the army? 

О восьмій ранку ми добре поснідали.  At 8 o’clock we had a square meal. 

Серед англійських слів широкої семантики, що у перекладі замінюють 

українські слова вужчої семантики, можна назвати такі, як entity, affair та 

unit, не кажучи вже про слово thing «річ». Наприклад слово «entity» в 

різних контекстах можна перекласти як «юридична особа», «утворення», 

«підприємство», «керівний орган», «річ», «явище». Слово  «unit» може 

означати «блок», пристрій», «одиниця» «підрозділ». Слово «affair» має такі 

значення: «справа» та «дійство» [2, 25]. 

Особливо часто результатом застосування трансформації генералізації 

при перекладі є вживання в англійському реченні дієслів широкої 

семантики to be та to say [1, 31].  

В англійському мовленні у порівнянні з українським досить значною є 

частотність вживання дієслова to be, що використовується як елемент 

аналітичних форм дієслова і як повнозначне слово. Особливо помітна 

активність повнозначного дієслова to be, що можна пояснити тим, що його 

значення певним чином залежить від обставинних іменникових груп, які 

вживаються після нього, наприклад:  

Картина висить на стіні.The picture is on the wall. Він ходив до школи 

разом із своїм другом. He had been to school with his friend. Його письмовий 

стіл стоїть посередині кімнати. His desk is in the middle of the room [1, 32] 

Як можна помітити, значення дієслова присудка to be значною мірою 

модифікується і конкретизується за допомогою іменникових груп 

(особливо тих, що починаються з прийменника), які розташовані після 

нього [2, 29].  

Ще одна причина активності дієслова to be в англійському мовленні – 

це менші обмеження на його вживання у текстах різних стилів, особливо у 

нерозмовних стилях. Так, у прикладі, який ми зараз наведемо, 

відповідником нейтрального дієслова-присудка «трапилося» є саме was, в 

українському розмовному мовленні відповідником якого виступає «бути»: 

Це трапилося лише два роки тому. It was only two years ago. Існує такий 

перелік українських дієслів, які у функції присудка можуть перекладатися 

дієсловом to be: зосереджуватися на чомусь, полягати, становити, 

виступати, мати, лежати, сидіти, висіти, приїздити, відбуватися, 

траплятися, стояти, позначати, їздити, ходити входити (в тому числі до 

складу), приходити, тримати, відбуватися, робитися, лунати, доноситися, 

класти в основу, розташовуватися, навідуватися, існувати. Іноді 

повнозначні англійські дієслова-присудки можуть перекладатися 

дієсловом to be у складі конструкції there is / are: 20 травня 1474 року у 

Києві відбувся землетрус. There was an earth tremor in Kyiv on May 20 
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1474.  Потім почувся тихий шепіт. Then there was a slight whisper. Через 50 

метрів пролунав вибух. After some 50 metres there was an explosion [1, 28]. 

Нерідко лексична трансформація генералізації застосовується при 

перекладі слів говоріння, що вводять пряму мову, які перекладаються за 

допомогою дієслова широкої семантики to say. У першу чергу це 

стосується тих випадків, коли дієслово-присудок має форму минулого 

часу. Ось які українські дієслова говоріння можуть перекладатися на 

англійську мову за допомогою дієслова  to say: заявляти, стверджувати, 

відповідати, питати, звертатися, просити, наказувати, вигукувати, 

зауважувати, погоджуватися, не погоджуватися, заперечувати, 

попереджати, покликати, вибачитися, прощатися, повідомити, 

здивуватися, запевняти. Наприклад: «Двісті солдатів!», вигукнув 

полковник, прочитавши наказ. «Two hundred soldiers!», said the colonel after 

he had read the report. «Приведи його сюди», нарешті наказав він. «Bring 

him here», he said finally. «Йди-но сюди, любий», покликала Марія. «Come 

here, darling», said Maria. «Шкода, що так трапилося», вибачився я, коли 

повернувся. «I am sorry about that», I said as I came back. «Розумію», 

погодився я знову. «I see», I said once more [2, 26]. Зрозуміло, що не у всіх 

випадках при перекладі  наведених нами прикладів українських дієслів 

мовлення застосовується означена трансформація генералізації (тобто 

зовсім не завжди вони перекладаються англійським дієсловом to say). 

Наприклад, якщо в українському оригіналі близько один до одного вжито 

кілька дієслів мовлення, то у перекладі можна використовувати англійські 

дієслова говоріння із вужчою семантикою (to ask, to inquire, to answer, to 

reply, to order, to remark тощо). Однак, слід зазначити, що в англійському 

тексті цілком прийнятним є те, що дієслово to say вживається близько один 

до одного кілька разів. 
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Персонал – найбільш складний об’єкт управління в організації, 

оскільки, на відміну від інших факторів, є живим, має можливість 

самостійно приймати рішення, діяти, критично оцінювати пред’явлені до 

нього вимоги, має суб’єктивні інтереси. Управління персоналом – це 

специфічна функція управлінської діяльності, головним об’єктом якої є 

люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи. 

Суб’єктами управління виступають керівники і спеціалісти, які 

виконують функції управління стосовно своїх підлеглих. Управління 

персоналом – це цілеспрямована діяльність керівного складу організації, 

спрямована на розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів 

управління людськими ресурсами, діяльність із забезпечення організації 

потрібною кількістю співробітників необхідної кваліфікації і якості, їх 

мотивація та використання з метою професійної ефективності. 

Управління персоналом є системним, планомірно організованим 

впливом через систему взаємопов’язаних, організаційних, економічних і 

соціальних заходів, спрямованих на створення умов нормального розвитку 

й використання потенціалу робочої сили на рівні організації. Планування, 

формування, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів є 

основним змістом управління персоналом. 

Основна мета управління персоналом – формування 

висококваліфікованого, відповідального за доручену справу персоналу з 

сучасним економічним мисленням та розвитком почуття професійної 

гордості;  забезпечення соціальної ефективності колективу.  

Докладніше зміст управління персоналом розкривається у його 

функціях. У першу чергу, це – планування, визначення потреби у кількості 

і якості співробітників та підбір персоналу. Маркетинг буває як зовнішній, 

орієнтований на залучення працівників іззовні, і внутрішній, що 

передбачає спонукання власних працівників до професійного зростання і 

обіймання найважливіших в організації посад.  

Ще однією функцією управління персоналом є адаптація, навчання і 

підвищення кваліфікації працівників, їхній розвиток. Наступна функція – 

керівництво персоналом, контроль, забезпечення дисципліни і 

організаційного порядку, оцінка результатів роботи і трудового потенціалу 

персоналу. Центральне місце у реалізації цієї функції займає мотивація 

співробітників. Вона означає спонукання працівників до сумлінної і 

ініціативної праці, реалізації організаційних цілей.  

Важливою функцією управління персоналом є організація робочого 

місця, що дозволяє оптимально використовувати потенціал працівника, 

забезпечити безпеку, охорону праці та здоров’я співробітників і правове 

регулювання трудових відносин. Управління персоналом виходить з 

використання трудового законодавства і організаційних норм, які зазвичай 

містяться у статуті організації.  

У ДСНС України створений Департамент Персоналу, який виконує 

такі функції: 1) організаційну – планування потреб і джерел 

комплектування персоналу; 2) соціально-економічну – забезпечення 
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комплексу умов і факторів, спрямованих на раціональне закріплення й 

використання персоналу; 3) відтворювальну – забезпечення розвитку 

персоналу. 

Згідно з положенням про Департамент, його основними завданнями є: 

1) забезпечення реалізації державної політики у сферах цивільного захисту 

і державної служби з питань управління персоналом (кадрами) ДСНС 

України; 2) внесення на розгляд Голові пропозицій щодо формування 

державної політики у відповідній сфері; 3) добір персоналу (кадрів) ДСНС 

України; 4) організація заходів з підготовки, перепідготовки персоналу 

(кадрів) ДСНС України і підвищення рівня їх професійної компетентності; 

5) організаційно-методичне забезпечення управління персоналом 

(кадрами) в ДСНС України та діяльності навчальних закладів цивільного 

захисту, наукових, навчальних і навчально-методичних установ ДСНС 

України; 6) спрямування, координація, організаційно-методичне 

керівництво та контроль за роботою з персоналом (кадрами) в органах і 

підрозділах ДСНС України; 7) забезпечення реалізації науково-технічної 

політики, координація науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт з проблем сфери діяльності ДСНС України; 8) забезпечення 

документального оформлення вступу на державну службу, службу 

цивільного захисту, їх проходження та припинення. 

Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє з структурними підрозділами апарату ДСНС України, 

територіальними органами ДСНС України, навчальними закладами 

цивільного захисту, науковими установами, іншими підрозділами 

центрального підпорядкування та підприємствами, установами і 

організаціями, що належать до сфери управління ДСНС України, а також 

державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що 

належать до його компетенції, з метою створення умов для провадження 

послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності 

одержання і передачі інформації та погодження документів, необхідних 

для забезпечення належного виконання завдань і здійснення запланованих 

заходів. 
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При здійсненні функцій службової діяльності працівників ДСНС у 

рамках культурологічного підходу особливо важливим є особистий аспект, 

тобто конкретна особистість. Це суб'єкт професійної діяльності і, в 

певному розумінні, її результат. Даний факт зумовлює і відповідний підхід 

до розробки конкретних заходів щодо удосконалення службової 

діяльності, формування колективізму і їх взаємодії. Тому є необхідність 

визначити фактори, які впливають на діяльність вогнеборців-рятівників, 

формують її професійну культуру. Серед них, на нашу думку, слід 

визначити об'єктивні та суб'єктивні фактори. 

До об'єктивних факторів ми відносимо: сукупність законодавчих, 

організаційних та практичних заходів, дія яких поширюється за сферу 

діяльності оперативно-рятувальної служби і вимагає спільних дій інших 

державних органів, які зобов'язані забезпечувати службу цивільного 

захисту всім необхідним для реалізації її діяльності. 

Вважаємо, що до об'єктивних факторів, які формують професійну 

культуру працівника ДСНС, можна віднести такі основні заходи: 

 удосконалення нормативно-правового забезпечення відповідно до 

вимог сьогодення, активне застосування його у практиці; 

 забезпечення підрозділів ДСНС високоякісною пожежно-

рятувальною технікою, пожежно-технічним обладнанням, комп'ютерною 

технікою, новими видами засобів зв'язку для підвищення оперативності в 

роботі; 

 встановлення науково обґрунтованої чисельності ДСНС згідно з 

обстановкою із надзвичайними ситуаціями, що склалася в конкретному 

регіоні; 

 створення умов для конкурсного прийому кандидатів на службу в 

органи і підрозділи ДСНС шляхом значного підвищення заробітної плати 

та забезпечення житлом; 

 вироблення механізму реалізації соціального захисту працівників 

ДСНС. 

Серед перерахованих заходів важливе значення для професійної 

культури працівника ДСНС має удосконалення українського 

законодавства відповідно до вимог сьогодення. Особливо слід загострити 

увагу на структурно-організаційній діяльності органів і підрозділів ДСНС, 

адже рівень професійної культури особового складу залежить і від 

взаємодії служб. Найбільше конфліктів виникає при виконанні окремого 

доручення. Однак, в існуючому законодавстві відсутні конкретні важелі 

регулювання цього процесу, форми впливу на байдуже відношення до 

виконання окремого доручення. Негативно впливає також на професійну 

культуру працівника ДСНС, так звана матеріальна незабезпеченість 

законів, які приймає Верховна Рада України, де не враховуються хоча б 

кадрові можливості.  

Не є таємницею, що в даний час технічне забезпечення підрозділів 

ДСНС є на досить низькому рівні. Не вистачає аварійно-рятувальної 

техніки та обладнання, запасних частин, пального, значна кількість техніки 
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є застарілою. Радіозв'язок (часто неякісний) має малий радіус дії, дуже 

повільно проходить комп'ютеризація і т. д. Це результати байдужого, 

відношення відповідних органів влади до ДСНС. Цим самим такий підхід 

сприяв безпорадності працівників ДСНС у деяких випадках.  

Законом передбачено, що матеріально-технічне забезпечення ДСНС 

здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також 

за рахунок коштів, які надходять на основі договорів від міністерств, 

відомств, підприємств, установ, організацій та громадян. Однак, на 

практиці ця проблема вирішується далеко не повно, що свідчить про 

«мертвість» деяких вимог закону і порушення законності з боку державних 

органів. 

Формування культури праці працівників ДСНС відбувається при 

наявності необхідних побутових умов, відповідних приміщень, естетично 

обладнаних службових кабінетів і т. д. Відомо, що перевантаженість 

особового складу негативно впливає на його професійну культуру, 

оскільки чисельність ДСНС не відповідає науково обґрунтованій нормі з 

урахуванням місцевої ситуації. Існуюча система фінансування органів 

ДСНС стає тут на перешкоді. Склалось так, що фінансування ДСНС 

здійснюється із трьох джерел: державний бюджет, місцевий бюджет та 

кошти підприємств, на яких знаходяться об’єктові частини. Часто 

бюджети, крім державного, зменшуються, тоді виникає проблема 

скорочення штатів, що викликає невпевненість у завтрашньому дні. 

Але крім того, половина особового складу проживає у незадовільних 

умовах, у значної кількості відсутнє індивідуальне житло, багато 

доїжджають на роботу із сіл (навіть на відстань 50 – 70 км). Дана проблема 

практично слабо вирішується. 

Соціальний захист працівників ДСНС повинен здійснюватися на 

основі Кодексу цивільного захисту, проте, механізм реалізації закону в 

цьому питанні не вироблений. Мова йде, в основному, про пільги при 

розподілі житла, встановлення квартирних телефонів, оплату праці 

працівників, а не окремих категорій в надурочний і нічний час, у вихідні та 

святкові дні тощо. Також місцеві органи влади не виявляють ініціативи у 

встановленні інших гарантій соціальної захищеності працівників ДСНС. 

Всі ці об'єктивні фактори професійної культури мають значний вплив 

на якість виконання службових обов'язків особовим складом, його 

професіоналізм, що в кінцевому результаті негативно позначається на 

професійній діяльності. 

Професійну культуру кадрів ДСНС, обумовлюють, на наш погляд, і 

такі основні суб'єктивні фактори, як: рівень професійних знань; життєвий 

досвід; практичний досвід; глибоке усвідомлення морально-політичних 

цінностей нашого суспільстві, розуміння державного обов'язку за 

професійну діяльність. 

В органи і підрозділи ДСНС приймають осіб з відповідною освітою. У 

зв'язку із нестачею кадрів, у ДСНС працює певна кількість начальницького 

складу без вищої пожежно-технічної освіти, що свідчить про недостатній 



Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 92 

рівень професійних знань.  

Професійна культура в умовах адміністративно-командної системи в 

СРСР зводилась до прямолінійного наказу: «Роби так!». Заперечувалась 

сама цінність практики начальника караулу, інспектора ДПН, вимагалось 

фактичне виконання рішень та вказівок, регулятивна дієвість правових, 

морально-правових та моральних норм підлягала сумніву. Норми 

зводились до політики, ототожнювались з політичною доцільністю. На 

першому місці стояв страх, правда була не в пошані, на неї закривали очі. 

Все це призводило до девальвації особистості вогнеборця, інфляції права 

та моралі, породжувало абстракцію. Тепер ДСНС України в умовах 

будівництва правової держави має можливість формувати професійну 

діяльність на нових засадах. 

Хоч діяльність ДСНС відокремлена від політичного життя країни, 

проте особовий склад повинен глибоко усвідомлювати ті морально-

політичні цінності України, які їй притаманні з часів формування 

державності [1, 6]. Неможливо бути осторонь тих політичних процесів, які 

відбуваються на нашій території. Усвідомлення правди подій дає 

можливість бачити перспективу, брати активну участь у моральному 

оздоровленні нашого суспільства, що значно збагатить рівень професійної 

культури, наблизить її до специфіки соціальної культури українського 

народу. 

На обов'язках доцільно зупинитися більш детально, оскільки вони 

відіграють фундаментальну роль у формуванні професійної культури. 

Відомо, що з правами людини природно пов'язуються її основні 

соціальні обов'язки, зобов'язання. Основний соціальний обов'язок людини 

– це необхідність певної її поведінки, об'єктивно зумовленої конкретно-

історичними потребами існування та розвитку людей, нації, народу, його 

соціальних груп і всього людства [2, 7]. Обов'язок – складне і багатогранне 

явище. Він виявляється у всіх сферах життя людини. Залежно від сфери і 

характеру діяльності людей існують різновиди обов'язку: суспільний, 

національний, державний, професійний, сімейний і т. д. [3, 65]. 

Як на нашу думку, державний обов'язок працівника ДСНС 

складається з професійного, правового, службового та морального 

обов'язків. Крім того, в спеціальній літературі зустрічаються ще й 

морально-професійний обов'язок; формально-службовий обов'язок та ін. 

[4, 71]. 

Д. П. Котов під професійним обов'язком розуміє конкретний зміст 

наказових професійних зобов'язань (об'єктивна сторона) і усвідомлення 

необхідності наказових зобов'язань, відношення професіонала до 

необхідних моральних вимог (суб'єктивна сторона) [5, 22–24]. 

У нашому розумінні професійний обов'язок в системі ДСНС – це 

система професійних принципів, яка характеризується готовністю 

працівника ДСНС служити в органах і підрозділах, сумлінним виконанням 

завдань, які поставлені перед ОРС (об'єктивна сторона) і глибоким 

усвідомленням необхідності його професійних дій для захисту життя і 
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добробуту громадян (суб'єктивна сторона). 

Правовий обов'язок, як вказує Н. А. Трофимов, передбачає 

відповідність вимогам норм права зовнішньої поведінки, незважаючи на її 

внутрішні спонукання [6, 9]. Однак, такий обов'язок можна назвати 

логічно-юридичним. Такий стиль роботи інспектора характеризується 

офіційним, навіть, до певної міри, бюрократичним відношенням до особи. 

Звідси робимо висновок, що правовий обов'язок – це система правових 

принципів, які використовує працівник ДСНС при розгляді фактів з 

твердим переконанням у необхідності забезпечити протипожежний захист 

об’єкту. 

Дещо інший зміст має службовий обов'язок. Як пишуть 

В. П. Бакуменко і С. А. Бублик, службовий обов'язок має конкретне коло 

зобов'язань і визначається нормами права. Для працівника ДСНС 

службовий обов'язок органічно поєднує юридичні і моральні моменти, 

тобто – це сукупність зобов'язань, які покладені на працівника згідно з 

посадою, усвідомлення моральної необхідності [7, 66]. Службовий 

обов'язок працівника ОРС характеризується, таким чином, як обов'язок за 

правовим зобов'язанням і моральним почуттям, що відображає важливу 

професійну якість і культуру праці. 

Таким чином, службовий обов'язок для працівника ДСНС, вважаємо, 

– це система його обов'язкових, самостійних і правових дій в різних 

соціальних явищах, пов'язаних з моральною свідомістю, чуйністю і 

великою внутрішньою потребою служіння суспільству. 

Виконання службового обов'язку не сковує працівника ОРС, а, 

навпаки, розвиває його ініціативу, творчість, навіть самовідданість, 

готовність до ризику. Природа службової діяльності вимагає від особового 

складу прояву людяності, гуманізму, взяття на себе відповідальності. Крім 

того, професійні дії повинні бути виконані швидко, рішуче, мужньо і, 

головне, чесно. Цього вимагає Кодекс цивільного захисту та Присяга 

працівника ДСНС України. 

Проблеми морального обов'язку досліджувало чимало авторів. 

Зокрема, Д. П. Котов твердить, що моральний обов'язок – це свідоме, 

добровільне і сумлінне виконання соціально необхідних вимог, які висуває 

суспільство чи окремі його інститути до поведінки людей, це виконання 

суспільних і особистих зобов'язань не за якимось зовнішнім примусом, а за 

велінням совісті, за внутрішнім переконанням [5, 19].  

З нашої точки зору, моральний обов'язок – це система моральних 

принципів, які відображені у вимогах до впровадження в життя правових 

норм через призму особистих якостей працівника ДСНС, моральної 

свідомості. 

Як бачимо, ці чотири види обов'язків мають спільні та відмінні риси. 

Спільні риси з боку культурології полягають в тому, що будь-який 

обов'язок сприяє формуванню професійної культури. Таке обґрунтування 

обов'язку накреслює шляхи та напрями формування культури праці 

вогнеборця-рятувальника.  
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Так, професійний обов'язок впливає на професійну культуру ще 

задовго до практичної діяльності працівника ОРС; це відбувається у його 

свідомості, у його настроєності на роботу в органи і підрозділи ДСНС, ще 

під час навчання у спеціальних закладах системи ДСНС, або під час 

оформлення на роботу в ОРС, або в період проходження першого етапу 

початкової підготовки. Іншими словами, вибір професії працівника ДСНС 

вже примушує особу замислитись в першу чергу над обов'язком та 

досягненням рівня професіоналізму, відповідної культури дій. 

Універсальною категорією у формуванні професійної культури 

працівника ОРС є наявність службового обов'язку. Він інтегрує у собі в 

основному ведучі аспекти правового та морального обов'язків. Така 

інтеграція полягає в тому, що втілювати пожежно-технічні норми 

працівник ДСНС зобов'язаний на основі сформованої моральної 

свідомості, що є відображенням реальних стосунків між людьми до різних 

форм спільності у вигляді сукупності принципів, правил, норм, якими 

люди керуються у своїй поведінці [8, 216].  

Моральний обов'язок особового складу ДСНС характерний тим, що є 

базою формування професійної культури як в службовий, так і 

позаслужбовий час. Він виступає незримим критерієм відповідальності 

працівника ДСНС не тільки перед суспільством, державою, а й перед 

самим собою, що значно доповнює, збагачує зміст службового обов'язку. 

Таким чином, державний обов'язок – це система принципів влади, які 

відображені у вимогах до працівників ДСНС як представників державного 

органу виконавчої влади для реалізації професійної діяльності. 

Взаємодія цих об'єктивних та суб'єктивних факторів обумовлюється 

тим, що рівень організаційного керівництва органами ДСНС, турбота про 

матеріально-технічну базу та ін. набирають статусу фактора 

удосконалення пожежно-рятувальної діяльності, не самі по собі, а лише з 

моменту освоєння ними культури індивідуальної правосвідомості 

конкретного працівника. 

Підсумовуючи дослідження об'єктивних та суб'єктивних факторів, 

можна зробити висновок, що професійну культуру працівника ДСНС 

можна поділити на дві складові частини: 

 предметно-правову культуру, тобто сукупність правових, моральних 

знань, що характеризують кадри ОРС як спеціалістів, їх гідність, 

майстерність та навики (об'єктивний фактор); 

 службово-моральну культуру кадрів МНС, їх громадянську зрілість, 

мораль, авторитетність (суб'єктивний фактор). 

Такий поділ допомагає у виборі шляхів формування професійної 

культури, оскільки проведено розмежування її гносеологічних коренів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ У США 

 

Давиденко Ю. Ю. 

НК – Іващенко О. А., к.пед.н., доц. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

У США добровільні пожежники виїжджають на чергування, коли їх 

викличуть. Добровольці гасять пожежі безкоштовно, вважаючи, що таким 

чином допомагають своєму місту або селищу. Гроші на їх екіпіровку та 

навчання надходять з місцевих бюджетів. Органам управління населених 

пунктів це вигідно, тому що вони економлять гроші, які могли бути 

витрачені на зарплати професійним пожежникам. Кожен пожежний 

доброволець повинен відповідати теоретичним і практичним вимогам, що 

пред’являються державою. Необхідна техніка і спорядження купується 

пожежним округом, як за рахунок податків, так і за рахунок акцій по 

збору коштів або того й іншого разом. Крім того, Федеральний уряд 

передбачає субсидії у разі дій на пожежі для підтримки підрозділів 

пожежної охорони (як професійної, так і добровільної) на підготовку, 

забезпечення обладнанням і спеціальними програмами. В основному, 

пожежні департаменти готують і оснащують обладнанням у відповідності 

з конкретними ризиками, існуючими в окрузі. Форма одягу і знаки 

відмінності визначаються місцевим пожежникам округом і варіюються в 

різних населених пунктах.  

У США немає федеральних законів, що регулюють діяльність 

підрозділів добровільної пожежної охорони. Кожен підрозділ пожежної 

охорони контролюється на місцевому рівні. Колегія довірених осіб 

встановлює правила роботи таких підрозділів. Добровільна пожежна 

охорона несе відповідальність за гасіння пожеж та забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення. У її обов’язки входить реагування на всі 

пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, небезпечні інциденти та 
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надзвичайні погодні умови. Деякі підрозділи ДПО також відповідають за 

надання медичної допомоги, порятунок потопаючих. 

Кількість добровольців залежить від специфіки пожежного 

департаменту. В деяких підрозділах добровільної пожежної охорони 

працює велика кількість добровольців, в той час як в інших – зовсім 

невелика кількість. Кількість залучених добровольців також залежить від 

часу доби і дня тижня. Для залучення людей в добровільні пожежні 

підрозділи в США існує на місцевому рівні певна система соціальних 

пільг. Більшість місцевих пожежних округів проводять політику 

страхування добровольців, але вона відрізняється в різних населених 

пунктах.  

Соціальні, економічні та податкові пільги також відрізняються. Так, в 

штаті Меріленд добровільним пожежникам залежно від стажу роботи в 

ДПО надається: безкоштовна стоматологічна допомога; компенсація при 

купівлі окулярів або контактних лінз; відшкодування до 5 тис. доларів на 

рік витрат на лікування, надання медичних послуг; компенсація до 5 тис. 

доларів на рік на дитину за дитячий садок; надання відстрочок щодо 

місцевих податків. Добровільні пожежники виходять на пенсію після 20 

років служби або при наявності 5 років служби і досягненні 50-ти річного 

віку. За чергування у святкові дні надається додатково до 15 днів щорічної 

відпустки. Крім того, добровільним пожежникам США надається щорічна 

(додаткова) відпустка при стажі роботи в ДПО: менше 5 років – 10 днів; 

від 5 до 10 років – 15 днів; від 10 до 20 років – 20 днів; 20 років і більше – 

25 днів. Страхування здоров’я добровільного пожежника в штаті Меріленд 

оцінюється в сумі до 20 тис. доларів на рік. При загибелі пожежника його 

родині виплачується річний оклад. Для членів пожежного союзу надається 

до 800 доларів на рік за навчання. Сім’я пожежника, який загинув під час  

виконанні своїх обов'язків, має право на федеральну фінансову допомогу.  

У США розроблена програма залучення громадськості до роботи по 

запобіганню пожеж, яка передбачає розширення сфери впливу пожежних 

добровольців з метою доведення принципів забезпечення пожежної 

безпеки до кожного жителя країни. Для керівництва цією програмою при 

адміністрації пожежної охорони створена спеціальна група, в кожному 

штаті – координаційний комітет з представників місцевих добровільних 

пожежних формувань приватного сектору, органів пожежної охорони, 

місцевої влади. У країні створено Національну раду пожежних 

добровольців, яка розгорнула активну діяльність щодо вдосконалення 

національної системи добровільної пожежної охорони та наближення її за 

рівнем підготовки та технічного оснащення до професіоналів. 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК РЕГУЛЯТОР ГРОМАДСЬКОЇ 

ДУМКИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ СУСПІЛЬНО -ПОЛІТИЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Семенович А. П. 

НК – Міненко О. В., к.філол.н.   

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Громадська думка як політичний інститут бере участь у здійсненні 

влади. Шляхом впливу на управлінський апарат вона є важливим 

механізмом прийняття політичних рішень на всіх рівнях. 

Оскільки громадська думка виступає знаряддям політики, то її 

формування є сферою боротьби за владу. У цьому зв'язку складовою 

частиною політичного процесу можна вважати  боротьбу за громадську 

думку. 

Засоби масової інформації виконують різноманітні функції: 

інформування населення про події, що відбуваються в країні та світі; 

освіта і соціалізація; реклама у різних її сферах. ЗМІ впливають майже на 

всі сфери й інститути суспільства, включаючи політику, охорону здоров'я, 

освіту, релігію; є найважливішим інструментом реалізації політичного 

процесу.  

Громадська думка – це колективне судження  людей, у якому 

ставлення до подій і явищ  виявляється у формі схвалення, осуду або  

вимоги. Громадська думка формується у процесі руху інформації у 

суспільстві, відображає людське буття, суспільну практику людей і 

виступає як регулятор діяльності [1]. 

При прийнятті політичних рішень законодавчі та виконавчі органи 

держави  змушені враховувати громадську думку, оскільки вона слугує 

джерелом важливої соціально-політичної інформації [2]. 

На сьогоднішній день сучасні ЗМІ почали направляти свій вплив на 

психічні структури людини, поставивши своїм завданням зміну думок, 

спонукань і цілей людей у потрібному для мас-медіа напрямку. Преса, 

радіо і телебачення являють собою своєрідний «тріумвірат» засобів 

масової інформації, кожне з яких має ряд особливостей, що проявляються 

у вигляді і способах донесення інформації до аудиторії. Однак при 

наявності специфічних властивостей вони мають щось спільне, а саме 

здатність донести до масової аудиторії більш-менш словесно-понятійну і 

емоційно-образну інформацію. До них в останнє десятиліття приєднується 

і активно розвивається четвертий тип каналів інформації – всесвітня 

комп’ютерна мережа, представлена Інтернетом. Застосовується не метод 

переконання і логіки, заснований на законі вільної волі, а тотальна 

гіпнотизація, вплив на підсвідомість, тобто навіювання, яке впливає як на 

окрему людину, так і на великі маси і соціальні спільноти. Члени 

колективів взаємно впливають один на одного, і створюється загальна 

цільова установка, з’являється специфічний психологічний клімат. 
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Разом всі названі засоби масової інформації стали пропонувати 

суспільству вже готові моделі поведінки, думки і тлумачення, по суті, 

перетворюючи громадян в бездумну масу споживачів інформації, які 

припиняють думати і аналізувати інформацію, спрощуючи тим самим 

процес маніпулювання [3]. 

У сучасній політології ЗМІ характеризуються як «великий арбітр», 

«четверта гілка влади». Засоби масової інформації та політична система 

постійно взаємодіють між собою і функціонують як підсистеми єдиної 

соціальної системи, а тому і залежні одна від одної. В умовах 

інформаційного суспільства ЗМІ служать основним засобом, за допомогою 

якого політична система отримує вимоги і підтримку. 

Владні функції ЗМІ працюють і в зворотному напрямку, здійснюючи 

тиск на глядачів і слухачів, які відчувають довіру до засобів масової 

інформації. Ця тенденція, поряд із забезпеченням широкої участі мас у 

політичному процесі, ховає у собі й небезпеки, пов’язані з намаганнями 

використовувати ЗМІ для маніпулювання суспільною свідомістю [2]. 

У сучасному світі запорукою стійкості, незалежності держави є її 

власний національний інформаційно-культурний простір. З розпадом 

СРСР українське суспільство, яке протягом довгого часу було 

інформаційно закритим, відчуло на собі тиск потужного інформаційного 

потоку як із Заходу (країни Європи, США) так і зі Сходу (Російська 

Федерація), оскільки в умовах глобалізаційних процесів важко ізолюватися 

від зовнішнього світу. Небезпека полягає у тому, що національні 

суспільства за таких умов можуть досить легко втрачати свій специфічний 

менталітет і потрапляти під вплив інших культур. За цих умов збереження 

культурних традицій, національного менталітету та національно-

культурної цілісності стає першочерговим завданням. Саме ЗМІ можуть 

відіграти вирішальну роль у підсиленні консолідації суспільства та 

збереженні його національно-культурної самобутності. Від структури, 

змістового наповнення, захищеності національного культурно-

інформаційного простору, його спроможності адекватно задовольняти 

потреби суспільства значною мірою залежить успіх реалізації стратегічних 

національних завдань [4]. 

Засоби масової інформації – це унікальний канал звернення до 

найширшої аудиторії, засіб постійного контакту між партнерами по 

діалогу та їх прибічників і противників. Це поле політичного діалогу, де 

можливі різні маневри, зміни позицій, зміни у стратегії і тактиці, 

використання величезного багатства засобів кодування і передачі 

інформації. Дії ЗМІ спрямовані не на перемогу однієї із сторін, а на 

досягнення загального позитивного результату. У сучасному суспільстві 

ЗМІ – це простір демократичного дискурсу, який створює фундаментальні 

умови вербального і практичного конструювання політичної реальності 

через комунікативну взаємодію. 

Таким чином, засоби масової інформації у житті сучасного 

суспільства відіграють дуже небезпечну роль, коли підміняють свою 
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початкову функцію інформування населення на виконання завдань з 

формування певних поглядів, уявлень, думок. 

Єдиним логічним виходом зі сформованої ситуації – це намагатися 

отримувати інформацію про ті чи інші події і давати їм самостійну оцінку, 

спробувати усвідомлювати інформацію, що подається у ЗМІ, тим самим 

повертаючи собі право вибору. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Городенко Л. М. Засоби масової комунікації у контексті громадської 

думки: формування, функціонування, жанрові прийоми [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://disser.com.ua/content/242464.html. 

2. Комаровский В. С. Средства массовой информации в системе 

общественных и властных отношений [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.kursach.com/biblio/0005001/0400.html. 

3. Кувшинов Ю. Влияние средств массовой информации на подсознание 

людей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dere.com.ua/library/other/smi.shtml. 

4. Почепцов Г. Медиа: теория массовых коммуникаций / Г. Почепцов. – 

К.: Альтерпрес, 2008. – 403 с. 
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Батько Н. В. 

НК – Дулгерова О. М., к.і.н., доц.  

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Результативність і ефективність управління сучасною організацією 

значною мірою залежать від того, яких принципів дотримуються її 

керівники, ухвалюючи управлінські рішення, і які методи вони 

застосовують для їх реалізації.  

Важливість значення принципів управління полягає у тому, що з їх 

допомогою керуюча система встановлює правила дій і поведінки, 

обов’язкові для всіх підпорядкованих їй суб’єктів, узгоджує, об’єднує, 

координує і регулює їхню діяльність, впливає на процес ухвалення та 

реалізації управлінських рішень, забезпечує вибір адекватних ситуації 

методів управління тощо. Їх формування відбувається під впливом 

системи пріоритетів та цінностей, що сформувалася у середовищі 

господарювання. 

Поняття «принцип державного управління» покликаний спочатку в 

науковій, а згодом і у правовій формі відображати закономірності, що 

об’єктивно існують у державному управлінні та мають особливе значення 

для його організації і здійснення. А. Файоль писав: «Будь-яке правило, 
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будь-який адміністративний засіб, що зміцнює соціальне утворення або 

полегшує його здійснення, займає своє місце серед принципів». 

Принципи державного управління – це фундаментальні істини, 

позитивні закономірності, керівні ідеї, основні положення, норми по-

ведінки, що відображають закони розвитку відносин управління, 

сформульовані як певне наукове положення, закріплене переважно у 

правовій формі, на основі якого будується і функціонує апарат державного 

управління. 

Принципи державного управління повинні: 

– ґрунтуватися на законах розвитку суспільства, його соціальних 

та  економічних законах і законах державного управління; 

– відповідати цілям управління, відображати основні якості, 

зв’язки і відносини управління; 

– ураховувати часові та територіальні аспекти процесів 

державного управління; 

– мати правове оформлення, тобто бути закріпленими в 

нормативних документах, оскільки кожен принцип управління є 

цілеспрямованим – його  застосовують для вирішення конкретних 

організаційно-політичних і соціально-економічних завдань. 

Система органів виконавчої влади, діючи від імені держави, здійснює 

державне управління у всіх галузях і секторах народного господарства. 

Відповідно ця діяльність ґрунтується на певних засадах, що виходять із 

суспільно-політичної природи держави з притаманними їй національними 

особливостями. Ефективне здійснення функцій державного управління 

можливе лише за умови, коли всі елементи системи виконавчої влади 

діють злагоджено, скоординовано, на основі певних закономірностей, від-

носин і процесів, що відображають державне управління як діяльність. 

Тому першою складовою  системи принципів державного управління 

є загальні принципи державного управління, тобто універсальні 

закономірності, відносини і процеси, що притаманні державному 

управлінню і забезпечують стабільність системи виконавчої влади. Крім 

того, вони визначають засади для визначення місії органів влади.  Зокрема, 

сьогодні виокремлюють такі загальні принципи: верховенство права, 

плюралізм, субсидіарність, справедливість, партнерство, участь, 

прозорість, підзвітність, доступність, ефективність та результативність, 

чутливість до потреб/викликів, оперативність надання послуг, стратегічне 

бачення, орієнтація на досягнення консенсусу. 

Друга  складова – структурні принципи –  закономірності, відносини і 

взаємозв'язки, що складають групи елементів державного управління 

(завдання, функції, структура, процес). Якщо сутність державного 

управління відображається у загальноуправлінських принципах, котрі 

впливають на всі складові цієї системи, то, відповідно, у кожній групі 

елементів повинні діяти відповідні свої специфічні закономірності, 

відносини і взаємозв’язки, що надають їм (групам елементів) упорядковану 

структуру. Структурні принципи  можна поділити на такі види: 
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структурно-цільові, що відображають закономірності раціональної 

побудови дерева цілей державного управління; принципи побудови 

організаційних структур, що визначають закономірності та взаємозв'язки 

побудови організаційної структури державного управління; структурно-

функціональні, що пов’язані з організацією функціональної структури 

державного управління; структурно-процесуальні, що дають уявлення про 

основні (визначальні) закономірності та взаємозв’язки раціонального та 

ефективного здійснення управлінської діяльності органів виконавчої 

влади. 

У різноманітних підсистемах державного управління (територіальних, 

функціональних, галузевих тощо)  існують спеціалізовані принципи  – 

специфічні закономірності, відносини і взаємозв’язки організації тих чи 

інших управлінських елементів. Сюди можна віднести такі принципи: 

формування організаційних структур, керування установою, прийняття 

управлінських рішень, контрольної діяльності, використання методів 

державного управління, підготовки проектів нормативно-правових актів, 

державної служби, управління персоналом, діяльності органу виконавчої 

влади, діяльності Кабінету Міністрів України, діяльності місцевих 

державних адміністрацій тощо.  Слід зауважити, що спеціалізовані 

принципи не повинні суперечити загальним і структурним принципам, а, 

навпаки, сприяти зміцненню єдності державного управління. 

Отже, принципи державного управління ставлять вимоги до всіх 

елементів системи виконавчої влади, а тому їх комплексне дотримання 

гарантує впорядкування управлінської системи, її цілеспрямоване 

ефективне функціонування і розвиток. 
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Підготовка до обробки і аналізу даних починається ще на етапі 

планування дослідження. Планування обробки включає вибір 

комп'ютерної програми обробки. В Україні використовується два основних 

пакети програм обробки і аналізу інформації: SPSS і ОСА. 

Програма SPSS найпопулярніша на міжнародному рівні соціологічних 

досліджень. Вона є найпоширенішою формою обліку соціологічної 

інформації з міжнародними партнерами. 

Програма ОСА (Обробка Соціологічних Анкет), розроблена 

українським ученим Горбачиком А. П., є основною комп'ютерною 

програмою аналізу первинної соціологічної інформації. Вона є важливою, 

тому що в разі необхідності, введені у комп'ютер дані за допомогою ОСА 

можна перевести у формат SPSS. 

Планування аналізу на етапі проектування дослідження дає змогу ще 

до початку опитування, по-перше, відкоригувати вибірку, а по-друге, 

сформулювати запитання так, щоб максимально ефективно й адекватно 

можливостям дослідника використати дані. 

Планування аналізу включає: 

1. Формування гіпотез, які перевірятимуть на предметі емпіричного 

дослідження. 

2. Оцінку кожного пункту (запитання) анкети під кутом зору 

можливості математико-статистичної перевірки гіпотези адекватними 

методами. Після заповнення анкет їх редагують: 

1. Перевіряють заповненість анкет; 

2. Перевіряють правильність заповнення анкет; 

3. Приводять у відповідність різноманітні форми бланків анкети у тих 

випадках, коли опитування проводиться за кількома формами анкети. 

Відбраковані анкети (немає відповіді), за рішенням виконавця, 

приймають в обробку з відповідним кодуванням пропусків. 

Коли анкети заповнені і оброблені за всіма правилами, то вводиться 

тільки код до файлу інформації відповідно до вже раніше підготовленого 

формату паспорта згідно з програмою введення і опрацювання даних 

соціологічної інформації, що використовується. 

Сучасні персональні комп'ютери і програмне забезпечення дають 

змогу звичайні статистичні дані перетворити в інформацію із соціальними 

процесами, закономірностями і зв'язками. Але, крім того, повинні бути 

знання і відповідна кваліфікація для доведення до кінця продуктів 

соціологічної інформації. 

Маючи статистичні дані, слід описати результати. Для цього: 

а) необхідно сформувати ряди розподілів; 

б) здійснити статистичну експертизу одержаних рядів розподілу; 

в) оформити одержані і статистично оцінені ряди розподілів у таблиці 

чи графіку так, щоб вони були доступні для розуміння пересічним 

споживачам. 

Дуже важливий момент в аналізі інформації – пояснити різноманітні 

зв'язки, дати оцінку подіям, явищам тощо. 
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Дослідник не повинен відчувати інтуїтивно ту чи іншу ситуацію і 

робити висновок, має бути тільки конкретний аналіз. Інтуїція і фантазія, а, 

можливо, побутові стереотипи, не призведуть до реальних результатів. 

Для того, щоб не було помилок при аналізі, у практиці соціологічного 

аналізу існують відповідні шкали: номінальна, порядкова і метрична. 

Проводячи емпіричне соціологічне дослідження, досліднику треба: 

1. Висвітлюючи результати, необхідно визначити: 

а) описувати факти; 

б) шукати причини і закономірності процесів.  

2. Визначити вибір рівня: 

а) опитування громадської думки; 

б) соціологічне дослідження. 

3. Аналіз громадської думки треба враховувати із результатами 

статистичної експертизи. 

4. Розпочавши соціологічне дослідження, треба врахувати такі 

фактори: 

а) розрізняти загальний соціологічний аналіз, проблеми і 

статистичний аналіз; 

б) загальний соціологічний аналіз включає побудову теоретичного 

конструкту: логічне обґрунтування взаємозв'язків досліджуваного явища; 

в) кожний взаємозв'язок у теоретичній моделі повинен бути 

підтверджений фактами, які дослідник може долучити із інших джерел; 

якщо немає фактів, він повинен їх зібрати сам – це основна мета; 

г) програма дослідження підпорядкована гіпотезам; 

д) статистичний аналіз є не що інше, як перевірка гіпотез; 

е) тип шкали, вибраний дослідником, повинен відповідати 

статистичним процедурам перевірки гіпотез. 

5. Плануючи рівень аналізу, треба також враховувати особливості 

підсумкового документу, у якому будуть подані результати дослідження. 

Після завершення аналізу даних результати оформлюють у підсумкові 

документи дослідження. Одним із головних документів є звіт. Першою 

особливістю звіту є повнота інформації. Якщо стояла велика кількість 

питань, а використана у звіті певна частина, значить Ви даремно витратили 

свій час. Другою особливістю звіту є доступність. Вашу інформацію 

зрозуміти і сприймати легко. Для того, щоб легко сприйняти обсяг 

запропонованої інформації, доцільно, перш за все, подати основні 

результати, а потім зупинитися на деталях, які дають змогу глибше 

зрозуміти особливості досліджуваного явища. 

Структура звіту включає такі розділи: 

а) «резюмуюча» частина; 

б) дані одновимірних розподілів; 

в) основна частина. 

В «резюмуючій» частині викладено найважливіші, цікаві і цінні 

результати проведеного дослідження, висновки та рекомендації. Після 

цього подаються таблиці одновимірних розподілів за всіма запитаннями 
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анкети (у тому порядку і з тими повними формулюваннями запитань та 

відповідей, у яких вони ставилися респондентам). При складанні таблиць 

необхідно: формулювати назву таблиці; дані наводити в одних вимірах: 

(балах, відсотках, натуральних числах); одні і ті ж таблиці подаються з 

однаковим округленням (до сотих, десятих чи цілих чисел). 

Основний зміст включає два розділи: методичний і змістовий. У 

методичному описується: 

1. Принципи та процедура підготовки вибірки. 

2. Принципи підготовки анкети: зв'язок між досліджуваними 

показниками і питаннями анкети, функціональне призначення запитань, 

можливості інтерпретації відповідей. 

Змістовий розділ присвячений докладному викладові результатів 

опитування та аналізу одержаних даних. Змістовий розділ включає 

численні фрагменти, кожний із яких висвітлює певний результат. 

Основна мета дослідження – це висновки і рекомендації. Загальне 

правило – це обґрунтування висновків на основі аналізу. Не інтуїція, не 

фантазія, не життєвий досвід, не здоровий глузд, а об'єктивний аналіз 

робить дослідження реальним. Рекомендації не формулюються у наказовій 

формі. 

Після об'єктивного аналізу дослідження можуть бути опубліковані: в 

науковій статті, засобах масової інформації, використані у публічних і 

вузівських лекціях. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ТА КОМУНІКАЦІЯ 

 

Ареп’єв А. Д. 

НК – Єремеєва Н. Ф., к.філол.н., доц. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ  

 

Розвиток сучасної лінгвістики тісно пов'язаний із вивченням мовної 

особистості, яка визначається сукупністю рис людини, що впливають на 

створення і сприйняття нею мовленнєвих творів – усних і писемних текстів 

[1, 36]. Разом із тим вивчення мовної особистості, яка знаходить своє 

відображення у мовній поведінці, є одним із шляхів до пізнання того, як 

конкретний мовець використовує лексико-синтаксичні засоби згідно з 

комунікативною метою та характером ситуації спілкування [1, 37]. Це 

означає, що процес мовлення, який вивчається як індивідуальна мовна 

поведінка комуніканта, обов’язково супроводжується процесом відбору 

певних лексем, фразеологізмів, словосполучень, синтаксичних 

конструкцій, стилістичних варіантів, синонімічних рядів, етикетних 

формул, кліше тощо [2, 13].  

Необхідною умовою успішної реалізації комунікації виступає 

використання певних мовних засобів комунікативної ситуації. Так, 

ситуації офіційного етикетного спілкування вимагають чіткого дотримання 

відповідного мовностилістичного стандарту, а його порушення має 

зазвичай руйнівний вплив на перебіг комунікації. Вибір мовцем 

недоречних у ситуації певного типу мовних засобів може діагностувати 

відсутність відповідних мовних навичок, навмисне нехтування ними з 

метою створення певного комунікативного ефекту [2, 16-17].  Натомість 

вибір мовних засобів, які є доречними у комунікативній ситуації, може 

вказувати на ті чи інші мовні уподобання, навички, зумовлені, наприклад, 

професією чи вдачею мовця. Інколи точності, довершеності наукового 

викладу можуть бути властиві елементи живого мовлення, неологізми, 

архаїзми, пов’язані із схильністю до художньої творчості, з рисами 

артистизму та рідкісним відчуттям слова, які ні в якому разі не порушують 

законів наукового стилю, а лише надають йому індивідуальних ознак [3, 

92]. 

Погляд на мовну особистість крізь призму її мовної поведінки у будь-

якому разі підводить до явища вибору мовцем певних засобів вираження, 

тобто явища, на якому ґрунтується одне з центральних понять сучасної 

соціолінгвістики – комунікативної компетенції. Комунікативна 



Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 106 

компетенція співвідносить мовні вибори з соціальними функціями, 

розпізнає те, що є доречним мовленнєвим актом у певній соціальній 

ситуації. До споріднених цьому поняттю належить поняття мовної 

компетенції. Вона тлумачиться здебільшого як знання і використання 

мовних засобів як коду. Мовна компетенція реалізується в 

індивідуальному мовленні конкретного комуніканта, вона виявляється у 

його фонетичних та інтонаційних характеристиках, доборі лексем, 

синтаксичних конструкцій, суто індивідуальних схильностях до 

використання мовних ресурсів для самовираження та самоідентифікації. 

Цей аспект самореалізації мовної особистості охоплює переважно її 

психологічну іпостась. Наприклад, мовна поведінка може включати 

використання у мовленні слів іншомовного походження, особливу манеру 

вимови, специфічний тембр голосу, елементи гумору [2, 15] 

Соціально-орієнтована поведінка мовної особистості виявляється в 

дискурсах різних типів. Тому центральним при її вивченні стає аналіз того, 

яким чином ця поведінка реалізується, наскільки вона успішна, наскільки 

вона відповідає мовленнєвим стандартам, які прийняті у межах дискурсу 

певного типу. Ці загальні положення дослідження мовної особистості 

конкретизуються в описі того: 1) у яких дискурсивних формах реалізовано 

мовну поведінку; 2) які стратегії обираються і застосовуються 

комунікантом при породженні мовлення у діалозі та монолозі; 3) у який 

спосіб реалізуються контактна, інформаційна, експресивна та інші функції 

мови; 4) які мовленнєві жанри певного дискурсу домінують у мовній 

поведінці; 5) яким стратегіям сприйняття інформації комунікант віддає 

перевагу. Аналіз цих аспектів мовної поведінки і буде дослідженням 

комунікативної компетенції мовця у його індивідуальних виявах мовної 

поведінки [3, 91-92]. А відтак дослідження мовної особистості стає точкою 

перетину дискурсивного аналізу, соціолінгвістики, прагматики, 

лінгвістики тексту, оскільки без використання концептуального апарату 

цих мовознавчих галузей таке дослідження навряд чи можливе. 
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Народний Рух України заснований на І (Установчих) Зборах Народного 

Руху України 8-10 вересня 1989р. Зареєстрований Радою Міністрів УРСР як 

громадсько-політична організація 9 лютого 1990 р. Зареєстрований 

Міністерством юстиції України як політична партія 1 лютого 1993р., 

Свідоцтво № 391. Правоцентристська партія національно-демократичного 

спрямування. Скорочені назви – НРУ, Рух. До 1990 року – «Народний Рух 

України за перебудову». Слова «за перебудову» вилучені з назви ухвалою ІІ 

Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху у жовтні 1990 року. 

Іван Драч. Народився 17 жовтня 1936,  в селі Теліжинці Тетіївського 

району Київської області – український поет, перекладач, кіносценарист, 

драматург, державний і громадський діяч. Після закінчення Тетіївської 

середньої школи викладав російську мову і літературу в семирічці 

села Дзвіняче Тетіївського району. З 1955 по 1958 служив в армії. 

Від 1958 навчався у Київському університеті. Виключений за політичні 

погляди, у вересні 1961 р. перейшов на заочний відділ і став працювати в 

редакції газети «Літературна Україна». У 1976 р. він отримав Державну 

премію УРСР ім. Т. Г. Шевченка за свою збірку віршів. У 1983 р. Івану 

Драчу було присуджено Державну премію СРСР з літератури за збірку 

віршів російською мовою «Зеленые врата» (1980). Іван Драч працював у 

газетах «Літературна Україна» і «Батьківщина», а також на кіностудії 

ім. О. П. Довженка. На І з'їзді Народного Руху України за перебудову 7-

10 вересня 1989 р. був обраний його головою. З 28 лютого по 4 грудня 

1992 р. він був співголовою НРУ разом з В'ячеславом 

Чорноволом і Михайлом Горинем. Пізніше очолив громадську 

організацію – Товариство "Україна-Світ". Весною 1990 р. обраний 

депутатом Верховної Ради України від Артемівського (№ 259) виборчого 

округу. За нього проголосувало 66,38% виборців. З березня 1998 по 

квітень 2002 – Народний депутат України 3-го скликання. Творчість 

І. Драча набула широкої популярності як в СРСР, так і за кордоном. Його 

поезії відомі в перекладах на білоруську, азербайджанську, латинську, 

молдавську, польську, чеську, німецьку та інші мови. Творчий шлях 

розпочав у період «хрущовської відлиги». Дебютував 1961 р., коли київська 

«Літературна газета» опублікувала його поему-трагедію «Ніж у сонці». 

Член Спілки письменників України з 1962. Удостоєний таких нагород: 16 

жовтня 1996 – орден князя Ярослава Мудрого V ступеня – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної культури, зміцнення зв'язків 

держави з українцями за її межами; 21 серпня 2001 – орден князя Ярослава 

Мудрого IV ступеня – за значний особистий внесок у соціально-

економічний та культурний розвиток України, вагомі трудові досягнення та 

з нагоди 10-ї річниці незалежності України; 19 серпня 2006 – звання Герой 

України з врученням ордена Держави – за самовіддане служіння 

українському народові, втілене у поетичному слові та відстоюванні ідеалів 

свободи і демократії; 19 серпня 2011 – відзнака Президента України –

ювілейна медаль «20 років незалежності України»; 17 жовтня 2011 – орден 

князя Ярослава Мудрого III ст. – за визначний особистий внесок у 
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збагачення національної культурно-мистецької спадщини, багаторічну 

плідну творчу та громадсько-політичну діяльність. 

Саме Іван Драч запропонував внести в текст проекту Декларації про 

суверенітет України тезу про нейтральний статус країни. 

Дмитро Васильович Павличко. Народився 28 вересня 1929 року в 

Стопчатові на Івано-Франківщині – український поет, перекладач,  

літературний критик, громадсько-політичний діяч. Початкову освіту здобув 

у польській школі в с. Яблунів, продовжив навчання в Коломийській 

гімназії, а далі – в радянській десятирічці. Від осені 1945 p. по літо 1946 р. 

Був ув'язнений за сфабрикованим сталінськими каральними органами 

звинуваченням у належності до УПА.  У 1953 р. закінчив філологічний 

факультет Львівського університету. Завідував відділом поезії редакції 

журналу «Жовтень» після переїзду до Києва працював у секретаріаті СПУ. 

Протягом 1971–1978 p. Д. Павличко редагував журнал «Всесвіт». 

Перша збірка поезій «Любов і ненависть» з'явилася у 1953 р. Пізніше 

побачили світ поетичні книги «Моя земля» (1955), «Чорна нитка» (1958), 

«Правда кличе» (1958), – вісімнадцятитисячний тираж книжки було 

знищено за вказівкою партійних цензорів. У 1968 р. вийшла збірка 

«Гранослов», згодом «Сонети подільської осені» (1973), «Таємниця твого 

обличчя» (1974), «Спіраль» (1984), «Поеми й притчі» (1986), «Покаянні 

псалми» (1994). Д. Павличко уклав антологію перекладів «Світовий 

сонет» (1983). Літературно-критичні праці зібрані в книжках «Магістралями 

слова» (1978), «Над глибинами» (1984), «Біля  мужнього слова» (1988). 

Дмитро Павличко – один із організаторів Народного Руху 

України, Демократичної партії України, перший голова Товариства 

української мови імені Т. Г. Шевченка. У 1990–1999 роках – Народний 

депутат України. З 21 жовтня 2005 року – знову обраний 

народним депутатом України (фракція Української Народної Партії). На IV 

Всесвітньому Форумі Українців, що відбувся у Києві 18-20 серпня 2006 р., 

Павличка Дмитра Васильовича було обрано Головою Української 

Всесвітньої Координаційної Ради. Дмитро Павличко – один із 

найвизначніших українських перекладачів. Перекладає 

з англійської, іспанської, італійської, французької, португальської, ідишу та 

багатьох слов'янських мов. Завдяки зусиллям Павличка вперше українською 

мовою з'явилося повне зібрання творів Шекспіра в шести томах. 

З жовтня 1995 до травня 1998 року Павличко був Надзвичайним і 

Повноважним Послом України в Словацькій Республіці. Павличко був 

також Послом України в Республіці Польща в період з весни 1999 року по 

лютий 2002 року. Завдяки його клопотанню в центрі Варшави у березні 

2002 року було споруджено пам'ятник Тарасу Шевченку. Державні 

нагороди: звання Герой України з врученням ордена Держави (2004) – за 

визначний особистий внесок у розвиток української літератури, створення 

вершинних зразків поетичного слова, плідну державну і політичну 

діяльність; орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (2009), V ст. (1999); орден 

«За заслуги» III ст. (1997). 
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Дмитро Васильович був активістом на «Майдані гідності», із його 

промови на сцені майдану 23 січня 2014 року: «Знаю, в мене стрілятимуть 

депутати-зрадники. Але мене не вб’ють, хоч би тому, що я написав перше 

речення до Акту проголошення незалежної України 24 серпня 1991 року. 

Знищений як плоть, я житиму в слові, якому служив. Як поет звертаюся до 

беркутівців – перейдіть на сторону повстанців, не зганьбіть своїх батьків і 

предків, які віддали своє життя за українську державність». 

Михайло Миколайович Горинь. Михайло Горинь народився 

17 червня 1930 в селі Кнісело Львівської області  в родині Миколи Гориня - 

голови місцевого товариства «Просвіта» й активіста Організації українських 

націоналістів. Через участь глави сім'ї в українському підпіллі на початку 

грудня 1944 р. родина Горинів булла заарештована НКВД та спрямована на 

заслання до Сибіру. Але ще в Галичині варта дала їм змогу втекти. Після 

цього до весни 1945 р. вся родина Горинів жила у підпіллі. 

З 1949 до 1955 рр. М. Горинь навчався на відділенні логіки та 

психології Львівського університету. 1953 року був короткотривало 

відсторонений від навчання за відмову вступити в комсомол. Наступні роки 

учителював в різних школах Дрогобицького району, завідував районним 

методичним кабінетом. З 1961 р. займався науковою діяльністю, зокрема, 

організував при Львівському заводі автонавантажувачів першу 

в СРСР експериментальну науково-практичну лабораторію 

психології і фізіології праці. Того ж часу почались перші його контакти 

з шістдесятниками. У1963 р. виступив як один із фундаторів Львівського 

клубу творчої молоді «Пролісок». Відтоді стосунки між Михайлом Горинем 

і владою погіршувались, і 26 серпня 1965 р. його заарештували за 

«антирадянську агітацію і пропаганду». 18 квітня 1966 р. на закритому 

засіданні Львівський обласний суд засудив Михайла Гориня на 6 років 

таборів суворого режиму.  

26 серпня 1971 р. вийшов на свободу й оселився у Львові. Незабаром 

переїхав до Рівненської області, де влаштувався машиністом на будівництві 

хімкомбінату. З 1972 р. до 1977 р. працював кочегаром у котельнях Львова, 

а потім – психологом економічної лабораторії Львівського ВО «Кінескоп». 

Увесь цей час він залишався політично активним, брав участь в 

роботі Української Гельсінкської групи. 3 листопада 1981 р. був удруге 

заарештований. Попри оголошене ним голодування та пов'язаний із цим 

серцевий напад, 25 червня 1982 р. був засуджений на 10 років позбавлення 

волі. Відразу після звільнення повернувся до політики й узяв участь у 

створенні УГС та НРУ. Напередодні виборів до Верховної Ради УРСР в 

березні 1990 року один із трудових колективів Залізничного району Львова 

висунув Михайла Гориня кандидатом на посаду Народного депутата 

України від Залізничного виборчого округу № 260 м. Львів. У 1-му турі, 

який відбувся 4 березня, Михайло Горинь набрав 70,72% голосів виборців і 

отримав депутатський мандат, який обіймав до травня 1994 року. 

У 1990 році був одним із ключових організаторів "Свята козацької 

слави", пішої ходи по Запоріжжю і мітингів, які відбулися на території 

http://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1930
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_1920%E2%80%941950_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/1944
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://uk.wikipedia.org/wiki/1949
http://uk.wikipedia.org/wiki/1955
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/1953
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1961
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1963
http://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1965
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1966
http://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1971
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1972
http://uk.wikipedia.org/wiki/1977
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%93
http://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1981
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1982
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A0%D0%A3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A0%D0%A3
http://uk.wikipedia.org/wiki/1990
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1994
http://uk.wikipedia.org/wiki/500-%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/500-%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8E_%D1%83_1990_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96
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«червоних» областей – Дніпропетровської і Запорізької – і після 

екологічного мітингу у Запоріжжі стали першим потужним народним 

протестом проти чинної тоді комуністичної влади. 

В квітні 1990 р. став одним із фундаторів Української республіканської 

партії (УРП). Був співавтором Конституції України. Паралельно залишався 

головою Секретаріату НРУ, який на той час ще не був партією. 28 

лютого 1992 р. став співголовою НРУ. 1 квітня 1992 р. він був обраний 

головою УРП. Цю посаду обіймав до 21 жовтня 1995 р., коли став почесним 

головою партії. З 19 травня 2000 р. до 20 серпня 2006 р. працював 

головою Української Всесвітньої Координаційної Ради. Помер Михайло 

Горинь 13 січня 2013 року у Львові. Прощання відбулося 15 січня у храмі 

Святої Трійці УГКЦ. Там же відслужили і заупокійну службу. Попрощатися 

з видатним українцем прийшли тисячі львів’ян. 
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СУСПІЛЬСТВО: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ 
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Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького 

 

Протягом всієї історії розвитку соціальної думки мислителі прагнули 

знайти відповіді на корінні питання спільного буття людей: як виникає 

суспільство і як воно існує? Що змушувало і змушує людей об'єднуватись? 

Яким чином це відбувається, якщо в індивідів, які складають суспільство, 

такі різноманітні і навіть протилежні інтереси та мотиви діяльності? 

Почнемо розглядати ці питання з термінології. Суспільство, суспільний, 

соціальний – поняття широко відомі. Латинське дієслово «соціо» означає 

зв'язувати, об'єднувати, починати спільну працю. Звідси – первісне 

значення суспільства як спільноти, союзу, співтовариства. Але поняття 

суспільства не тотожне з поняттям людської спільності. Хоча, безумовно, 

суспільство складається з певних спільнот і навіть зароджується саме з 

них, як система міжособистісних зв'язків. Спільнота є формою сумісного 

буття або взаємодії людей, зв'язаних спільним походженням, мовою, 

долею або поглядами. Перші об'єднання людей ґрунтувалися на родинних і 

сусідських зв'язках, на звичці, на взаємному тяжінню і почуттях симпатії 

один до одного, врешті-решт через страх залишитися наодинці перед 

загрозою ззовні. Але з поступом історії, із зростанням населення, з 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1990
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1992
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1992
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2013
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
http://www.kray.ck.ua/about


Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 111 

ускладненням системи спільного життя виникають певні соціальні 

структури, що набувають власних законів розвитку. Вони підтримують 

цілісність та єдність суспільства, забезпечуючи його стабільність і 

можливість саморозвитку. 

Суспільство є надскладною розгалуженою системою, яка формується 

в міру розвитку здатності людей відокремлюватися від природи, 

зберігаючи разом із тим зв'язок з нею. В суспільно-філософській та 

соціологічній літературі виділяють три групи факторів саморозвитку 

суспільства: трудова діяльність людей; соціальність, колективний характер 

людського життя, субстратом якого є культура, надбіологічна форма 

наслідування; духовний потенціал людства (наявність свідомості, 

інтелекту, пізнавальної діяльності). 

Суспільство визначається в соціології як системно організована 

сукупність усіх форм і способів взаємодії і об'єднання, що породжується 

доцільною і цілеспрямованою діяльністю великих груп людей. У такому 

широкому значенні суспільство включає в себе все, що відрізняє цю 

систему від природних явищ і дозволяє розглянути створену людиною 

реальність як особливу форму руху матерії. 

Щоб зрозуміти феномен суспільства, потрібно визначити характер 

закономірностей, що об'єднують людей в єдине ціле, в суспільний 

організм. Суспільство як система взаємодії людей визначається певними 

внутрішніми суперечностями – між природою і суспільством, між різними 

соціальними спільнотами, між суспільством і особистістю. Ці зв'язки стали 

основою для розробки різноманітних соціологічних концепцій суспільства. 

Одні з таких теорій нехтують якісною різницею між суспільством і 

природою (натуралістичні концепції), інші – абсолютизують її 

(ідеалістичні вчення). 

Так, для першого – натуралістичного підходу – характерним є розгляд 

суспільства, як продовження закономірностей природи, Космосу. 

Суспільно-історичні зміни і відмінні риси того чи іншого суспільства 

пояснюються географічним середовищем, природно-кліматичними 

характеристиками, ритмами сонячної активності і космічних 

випромінювань, специфікою людини як природної істоти, її генетичними, 

расовими, статевими особливостями. На думку представників 

соціобіології, всі форми суспільної поведінки людей мають біологічну 

основу, саме природні сили, хоча окультурені і відкоректовані 

цивілізацією, є базовими у формуванні людського суспільства. Інший – 

ідеалістичний підхід – спрямований на аналіз духовних проявів людського 

життя. Його зміст полягає у тому, що сутність зв'язків, котрі об'єднують 

людей в єдине ціле, знаходять у релігійних віруваннях, у міфах, в ідеях, 

духовних устремліннях великих історичних діячів. Тобто єдиним 

основним фактором соціального життя виявляються суто духовні мотиви. 

Нарешті, є третій підхід щодо пояснення суспільного життя. Він не 

заперечує ні наявність певних природних передумов людського існування, 

ні роль духовно-ідеологічних факторів, але основну увагу приділяє аналізу 



Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 112 

міжлюдських зв'язків, котрі мають, згідно цього підходу, визначальний 

характер у системі соціальних закономірностей. Потрібно зауважити, що 

аналіз міжлюдських зв'язків безпосередньо пов'язаний із вирішенням 

проблеми індивід-суспільство: чи суспільство виникає з індивідної 

взаємодії, чи індивід – похідне від суспільства? Ця проблема має в 

соціальній думці два протилежних вирішення. В одних теоріях 

визначається первинність індивідуального початку в суспільстві (М. Вебер, 

Т. Парсонс, П. Сорокін, Дж. Хоманс, Дж. Мід, Г. Блумер), а в інших 

вихідними є об'єктивні, надіндивідуальні соціальні структури (К. Маркс, 

Е. Дюркгейм). В матеріалістичному розумінні історії, що була розроблена 

Марксом, основною є ідея про спосіб виробництва, що формується 

об'єктивно, тобто незалежно від волі і свідомості людей. Зв'язує людей в 

суспільний організм не спільна ідея або спільна релігія, а продуктивні сили 

і виробничі відносини. Матеріалістичне розуміння історії робить акцент на 

об'єктивності процесів, що відбуваються в суспільстві. Марксизм не 

заперечує суб'єктивного фактору в історії та свободи волі, навіть постулює 

той факт, що всі суспільні явища і структури виникають як результат 

взаємовідносин між людьми, але самі люди тут все ж таки перетворюються 

лише на соціальних функціонерів, виконують роль гвинтиків у 

суспільному механізмі. 

Намагаючись подолати «обезлюднений» підхід до суспільства, 

протилежна доктрина, що отримала назву методологічного індивідуалізму, 

саме взаємодію індивідів розглядає як вихідну основу соціальної 

організації. Початок такої традиції було покладено М. Вебером (він 

сформулював вихідні положення теорії соціальної дії) і розвинуто 

Т. Парсонсом. Продовжили розробку цієї традиції Дж. Хоманс у своїй 

теорії обміну, Дж. Мід і Г. Блумер у теорії символічного інтерраціонізму, 

Е. Гофман у теорії управління враженнями. У межах цієї традиції 

працював і П. Сорокін, який розробив свою теорію суспільного життя. 

Найпростішою моделлю суспільного явища, суспільства загалом, вважає 

П. Сорокін, є взаємодія двох індивідів. Щоб суспільство могло існувати, 

потрібна принаймні наявність двох людей, між якими існує зв'язок 

взаємодії. Людський світ, на думку П. Сорокіна, можна уявити собі у 

вигляді величезного моря, в якому окремими хвилями є окремі процеси 

взаємодії і створювані ними соціальні групи. Це і є найпростіша модель 

суспільства або суспільного явища, на які розкладається все суспільне 

життя і всі складні явища. 

Індивіди постійно вступають у взаємодію в процесі праці, з метою 

самозахисту, гри, здобуття знань, народження та виховання дітей тощо. Ця 

взаємодія є первинним актом соціальності. Суспільство немов би 

нарощується над взаємодією індивідів. Причому найсуттєвішою 

відмінністю людського співтовариства від тваринного стада є той факт, що 

у процесі взаємодії в людському суспільстві історично створюється 

розподіл соціальних ролей, коли кожна людина не тільки подібна до іншої, 

але й виступає разом із тим у ролі робітника, банкіра, фермера тощо. 
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Основою взаємодії та польового розподілу є необхідність задоволення 

матеріальних та духовних потреб. 

Суспільство – це самі люди у їх суспільних відносинах. Усі суспільні 

явища є врешті-решт результатом дій індивідів, їх цілей, бажань, думок, 

вільного вибору. Суспільство є системою спілкування, взаємозв'язків і 

взаємодій індивідів. Але разом з тим суспільство є такою системою, що 

здатна до саморегуляції, до розвитку за власними законами. 

Міжособистісна взаємодія, що передбачає наявність регулятивних правил, 

норм, звичаїв, призводить до появи відносно самостійних і незалежних від 

індивідів форм суспільної інтеграції і регулювання відносин між 

індивідами, між соціальними спільнотами, між людиною та природою. 

Виникають об'єктивні щодо людини інститути держави, права, науки, 

ідеології, моралі і т. ін. Саме цей інтерсуб'єктивний простір, у якому живе і 

чинить індивід, визначає як його життя, так і мільйонів інших людей. 

Саме така суперечлива особливість суспільної реальності – бути 

продуктом взаємодії індивідів, відбитком їх суб'єктивності (цілей, 

інтересів, бажань) і разом з тим незалежно від них надлюдською силою – 

обумовлює специфіку соціальної закономірності (соціальної детермінації), 

що якісно відрізняється від природних закономірностей. Суспільні закони, 

на відміну від законів природи, виникають пізніше, реалізуються тільки у 

свідомій діяльності людей, складніші за механізмом дії і в значній мірі 

ймовірні. Це, скоріше, загальні тенденції, у їх розгортанні реалізуються 

далеко не всі потенції, можливості, а непередбачуваність багатьох подій є 

загальною закономірністю. Суспільне буття та історія людства, оточуючий 

нас предметний світ складаються із зусиль конкретних індивідів, є 

результатом їх діяльності. Проте сам цей результат стає об'єктивною 

передумовою людського існування. Отже, те, що має назву «соціальної 

детермінації», є фактом залежності людей від продуктів та результатів їх 

власної діяльності. Із сукупної взаємодії індивідів розвиваються нові 

об'єктивні історичні обставини, які, в свою чергу, визначають наступний 

розвиток людства. Тим самим закономірних тенденцій суспільного 

розвитку без діяльності людей не існує. Люди знаходяться в залежності від 

об'єктивних умов і обставин життя, але разом із тим створюють і змінюють 

ті обставини. 
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ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ДСНС УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА 

ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

Трохимнюк Н. В., 

НК – Томіленко А. Г., к.і.н., доц. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Соціально-гуманітарна політика в ДСНС України є складовою 

частиною соціальної політики держави і спрямована на розвиток та 

управління соціальною складовою служби, з метою задоволення 

соціальних потреб та інтересів осіб рядового і начальницького складу, 

працівників органів і підрозділів цивільного захисту, членів їх сімей, 

підтримки, захисту та соціальної реабілітації осіб рядового і 

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та осіб, 

звільнених зі служби у ДСНС України.  

Гуманітарна політика в ДСНС України – це цілеспрямована діяльність 

органів управління цивільного захисту щодо забезпечення навчання, 

виховання, психологічної підготовки осіб рядового і начальницького 

складу, працівників органів і підрозділів цивільного захисту, їх духовного, 

культурного та фізичного розвитку, реалізації конституційних прав і 

свобод [1, 2].  

Основними завданнями соціального і гуманітарного розвитку в ДСНС 

України є: 

 реалізація прав і свобод осіб рядового і начальницького складу в 

органах і підрозділах цивільного захисту як громадян України, з 

урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, 

законами України, наказами ДСНС України та іншими нормативно-

правовими актами; 

 підняття престижу служби цивільного захисту у суспільстві; 

 поглиблення процесу гуманізації службових стосунків в органах і 

підрозділах ДСНС України, як одного із чинників покращення морально-

психологічного стану  особового складу та його ставлення  до служби; 

 сприяння підвищенню рівня матеріального забезпечення та 

соціальної захищеності, створення належних житлово-побутових умов 

особам рядового і начальницького складу, працівникам ДСНС України та 

членам їх сімей; 

 сприяння отриманню дітьми особового складу освіти і бажаної 

професії у навчальних закладах ДСНС України; 

 розвиток культури та духовності в особового складу, створення 

необхідних умов для національно-культурного та духовного 

самовдосконалення осіб рядового і начальницького складу та членів їх 

сімей, розвитку їх творчих здібностей і талантів;  

 задоволення прав особового складу на свободу світогляду та 

віросповідання; 

 надання допомоги щодо підвищення пенсійного забезпечення осіб 
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рядового і начальницького складу, звільнених у запас чи у відставку, 

учасників бойових дій, сімей загиблих працівників [1, 3]. 

Концепція соціального і гуманітарного розвитку Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій є науково обґрунтованою і 

скоординованою системою поглядів на поширення і закріплення 

соціальних і гуманітарних цінностей в органах і підрозділах цивільного 

захисту, забезпечення соціального захисту осіб рядового і начальницького 

складу та членів їх сімей, яка містить у собі положення про основні 

принципи, завдання, пріоритети діяльності органів та підрозділів 

цивільного захисту щодо впровадження соціальної і гуманітарної політики 

держави в ДСНС України, а також механізми їх реалізації [1, 3]. 

Гуманітарна політика держави виявляється у послідовному здійсненні 

заходів, спрямованих на підтримку й інтенсифікацію гуманітарного 

розвитку суспільства згідно з визначеними пріоритетами та 

загальнонаціональними інтересами. Сутністю гуманітарної політики має 

стати створення умов для виявлення, формування й розвитку творчого 

потенціалу особи та суспільства. 

Завданням гуманітарної політики держави є максимальне 

пом’якшення негативних наслідків трансформаційних процесів для 

населення і створення передумов для формування у громадян України 

активно-оптимістичної життєвої позиції за допомогою створення 

ефективного законодавства, дієвої економічної та соціальної політики, 

еволюційне введення гуманітарних сфер у нові економічні умови 

функціонування. Лише впевненість у правильності шляху, яким іде країна, 

створює умови для позитивного світосприйняття, надає можливість 

людині активніше шукати шляхи до поліпшення власної долі [2, 126]. 

Україна прагне до всебічного розвитку творчого інтелекту, який 

розглядають як найважливіший стратегічний ресурс, що забезпечує 

необхідний рівень економічного та соціального розвитку. Відставання в 

цій сфері ставить країну в залежність від більш розвинутих країн і створює 

для неї небезпечну ситуацію перетворення на другорядну державу. 

Головний резерв прогресу – це інтелектуалізація суспільства. 

Створення стабільного демократичного суспільства, у якому людина 

була б соціально захищеною, мала змогу втілити в життя власні творчі 

наміри і досягти бажаного рівня добробуту, передбачає впровадження 

нових форм життєдіяльності у всіх сферах суспільства. Державі тут 

відводиться роль гаранта інтересів усіх прошарків і соціальних груп 

суспільства. В економіці – це антимонопольне законодавство, захист 

ринку, підтримка ризикових інвестицій, гарантування інвестицій у 

соціально важливі сфери життя (освіта, медицина, наука та ін.) [3, 17]. 

На державу покладаються функції регулювання кредитної та 

фінансової систем. Держава також регулює ринкові механізми, коли вони 

суперечать інтересам суспільства, шкодять здоров’ю людей та порушують 

екологічну безпеку. У сфері соціального захисту – це перерозподіл 

прибутків на користь малозабезпечених прошарків населення шляхом 
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прогресивного оподаткування, створення для всіх громадян реальних 

можливостей доступу до освіти, медицини, культурних цінностей тощо. 

Визнання цих фундаментальних умов є основою для створення 

ефективних систем державного управління в економіці, соціальній і 

духовній сферах суспільства. Така ідеологічна доктрина приваблива 

передусім універсальністю культури споживання і прагматизмом у 

вирішенні соціальних проблем, що перебувають у площині традицій 

українського народу та його менталітету [3, 19]. Внаслідок занедбання 

гуманітарних наук у суспільній свідомості затвердився стереотип, що 

гуманітаристика є чимось вторинним. Необхідно радикально змінити таке 

ставлення до наукового пізнання особливо в освітній сфері. 

Невиправданим також є подальше скорочення частки гуманітарних 

досліджень в Україні та викладання відповідного корпусу гуманітарних 

дисциплін у навчальних закладах. 

Для реалізації цих завдань Українській державі потрібно забезпечити: 

 створення ефективної системи освіти та демократичного доступу до 

сучасної якісної освіти; 

 створення умов для ефективного відтворення інтелектуальної 

діяльності; доступ до культурних цінностей; 

 впровадження протекціонізму у підтримці вільної від політичної 

кон’юнктури ефективної просвітницької роботи громадських організацій; 

 створення умов, які б забезпечили престиж і привабливість 

інтелектуальної праці, соціальну захищеність й належний матеріальний 

рівень життя людей інтелектуальної праці [3, 21]. 

Суспільство, до якого ми прагнемо, виправдає всі труднощі 

перехідних процесів, якщо реальною в царині владних відносин та 

відносин власності стане формула свободи людини, оскільки її діяльність 

буде заснована на праві й унормована лише законом. Національні інтереси 

українського народу вимагають вдосконалення політико-правових 

механізмів подолання суспільної дезінтегрованості та конфліктності [3, 

53].  

Провідну роль тут може відіграти проведення не регіональної, а 

єдиної загальнодержавної гуманітарної політики в усіх сферах (освітній, 

науковій, ідеологічній, конфесійній, етнонаціональній, інформаційно-

культурній тощо). Визначати її мають не місцеві керівники чи регіональні 

політичні діячі, а верховні органи державної влади (Президент України і 

Верховна Рада України), а координацію науково-аналітичного супроводу 

забезпечувати відповідні наукові діячі. 

Слід наголосити, що дуже вагомим у системі гуманітарної підготовки 

є розвиток моральних якостей, а саме – виховання людяності [4, 54]. У 

людини, що потрапила у НС, спрацьовують захисні механізми, і на перший 

план виходять інстинкти, так би мовити тваринні задатки, що «дрімають» у 

нашій підсвідомості. У першу чергу – інстинкт самозбереження. Це один із 

найскладніших інстинктів, він поєднує у собі всі інші інстинкти. Така 

складність взаємодії основних рефлексів може призвести до 
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взаємовиключних дій та вчинків. Тому деякі люди в ситуації, що загрожує 

їхньому життю, втрачають людяність і діють як тварини, що захищають 

своє життя. Звідси можна зробити висновок, що основне завдання людей, 

які потрапили у надзвичайну, екстремальну ситуацію, – не втратити 

людської подоби, пам'ятати, що поруч є люди, яким може бути потрібна 

допомога: діти, жінки, старі або поранені люди. Це необхідно нагадувати й 

іншим потерпілим. Адже згадавши про людяність, ми ніби «включаємо» 

свідомість, що тягне за собою ланцюжок «включення» пам'яті, мислення. 

Тобто переходимо із несвідомого стану в свідомий [5, 28]. І тоді людина 

може приймати раціональне, виважене рішення, що так важливо в скрутній 

ситуації. 

Головною метою гуманітарної підготовки є виховання громадянина 

України, соціально зрілої, працелюбної особистості. Складовими її цілями 

є: 

 формування історичних знань, розвиток історичного мислення 

підлеглих, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його 

різноманітності й суперечливості, здатності застосовувати на практиці 

історичні знання і набуті уміння; 

 виховання у працівників особистісних рис громадянина України, 

загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій, сприйняття ідей 

гуманізму та демократизму, патріотизму і взаємодії між народами на 

основі особистісного усвідомлення досвіду історії; 

 підготовка працівників пожежно-рятувальної служби до свідомої 

активної участі у суспільному житті української держави, усвідомлення її 

ролі та місця в Європі і світі, формування у них співвідповідальності за 

долю України та світу [1, 5]. 

Посилення розвивально-виховного впливу гуманітарних предметів 

досягається головним чином через пильну увагу до практичних умінь 

працівників. Цій меті покликане слугувати й тематичне оцінювання 

навчальних досягнень, що витлумачується як оцінювання знань, умінь і 

навичок, набутих у результаті оцінювання. Якісна підготовка до 

тематичного оцінювання та його раціональне проведення створюють 

умови для формування у слухачів ґрунтовних знань, сприяють їхній 

систематичній роботі та свідомому ставленню до навчальної діяльності, 

забезпечують об’єктивність оцінки. Тематичний контроль має більші 

можливості для врахування психологічних закономірностей засвоєння 

навчального матеріалу, зокрема для реалізації його послідовних етапів, що 

неможливо протягом одного року [6, 192]. Тематичне оцінювання дозволяє 

враховувати також індивідуальний для кожного слухача темп засвоєння. 

Проведення тематичного оцінювання ніяк не означає, що викладач не 

може здійснювати, якщо вважає за потрібне, поточне оцінювання. 

Раціональне поєднання тематичного й інших форм контролю досягається 

шляхом рівневого підходу. Останній передбачає виконання кожним 

працівником під час тематичної атестації завдань відповідно до рівня, що 
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його було виявлено впродовж опрацювання теми і зафіксовано поточними 

оцінками. 

Поняття «працівник ДСНС України» завжди означало значно більше 

ніж тільки показник розумового розвитку або приналежність до технічної 

спеціальності. Працівник ДСНС України завжди знаходився у колі питань 

науки та техніки, він уособлював поєднання теоретичної науки з 

практичною діяльністю у житті. Але не тільки професійні знання 

характеризували працівника пожежно-рятувальної служби у суспільстві. 

На перший план висувалися його особисті якості, його духовність, уміння 

служити суспільним інтересам. Він завжди серед людей, він взагалі 

уособлює вищу освіту країни, її культуру. У народі ще досі панує думка, 

що працівник ДСНС України повинен бути особливою людиною, до якої 

можна звернутися за порадою з будь-якого питання, що він обізнаний не 

тільки з фаху за дипломом, але й з корисних знань для життя, які отримав 

при вивченні політології, соціології, психології, економічної теорії, тобто з 

наук, які включені до циклу гуманітарних та суспільних [7, 57]. 

Саме на заняттях із цих предметів йде збагачення особистості 

працівника ДСНС України, його виховання: всебічна підготовка для 

визначення у суспільстві як технічного інтелігента, який має великий 

потенціал духовної культури. Не викликає сумніву те, що в історичному 

розвитку суспільства культура відіграє важливу роль у зберіганні 

спадкоємності людського досвіду у сфері життєвих потреб, сфері 

виробництва, сфері суспільних відносин тощо. Працівник пожежно-

рятувальної служби – інтелігент, як носій цієї культури, поєднує в собі 

історичні здобутки культури людства і науку. Саме цей факт визначав у 

своїх працях академік В. І. Вернадський і вважав, що саме єдність 

культури і науки виведе людство на якісно новий рівень розвитку. 

Отже, одне із пріоритетних місць в системі службової підготовки має 

належати функціональній та гуманітарній підготовці особового складу 

підрозділів ДСНС України. 
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ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА НАПРЯМКИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ В ПОЛІТОЛОГІЇ 

 

Цимбал Д. І.  

НК – Парначова Н. В. 

Черкаський державний технологічний університет 

 

ХХ століття – століття докорінних змін у світі. Це століття революцій 

в науці і політиці, століття розвитку демократії на Заході та її становлення 

на Сході, Півночі і Півдні.  Процеси політичних перетворень викликали 

до життя нові теорії про політику і демократію, які сформувалися на 

науковій базі, створеній попередниками та засновниками сучасної 

політичної науки в минулому столітті і в перші десятиліття нинішнього 

сторіччя. Політична наука схожа на Пенелопу з грецького міфу: сьогодні 

кожен руйнує все, що було створено вчора, кожен політолог винаходить 

спочатку, розпочинає дослідження ніби з нуля. Насправді ж у цьому є 

своя логіка поступового, суперечливого процесу накопичення об'єктивних 

знань, формування, розвитку і перетворення досліджень сучасності 

підходів, понять, моделей.   

Відсутність загальної методології, заперечення єдиної системи понять 

і концепцій – одні з головних особливостей сучасної політичної науки. 

Різноманітність напрямків і проблематики, теорій, парадигм і підходів до 

вивчення політики – така загальна картина сучасного 

політологічного знання. Під сучасними напрямками політологічних 

досліджень маються на увазі проблеми політичної науки, поставлені в різні 

періоди XX століття і є предметом обговорення та подальшого 

дослідження в даний час. Метою цієї доповіді  показати основні з цих 

напрямків, а також охарактеризувати головні положення цих досліджень.  

Процес виділення політології з загальної системи соціальних і 

гуманітарних наук зайняв кілька десятиліть в кінці ХІХ – початку ХХ ст. 

Протягом усього ХХ ст. позначилися і виділилися найважливіші 

національні школи та напрямки політології. У червні 1903 р. у 

французькому філософському товаристві відомий психолог Г. Тард 

зробив доповідь, присвячену проблемі класифікації наук О. Конта і 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11614919
http://elibrary.ru/item.asp?id=11614919
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26084&selid=527033
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26084&jyear=2007&selid=527033
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527033&selid=11614919
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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А. Курно. За словами Тарда, Конт виділив п'ять фундаментальних наук в 

такій послідовності: математика, фізика-хімія, астрономія, біологія, 

соціологія. Курно запропонував свій перелік: математика, фізичні 

науки, біологічні науки, науки про духовні і політичні науки. У підсумку 

перемогла класифікація Конта.  

Мова йде насамперед про чіткий поділ влади на три самостійні, але 

взаємопов'язані гілки – законодавчу, виконавчу і судову, – формуванні 

політичних партій, виборчої системи, запровадження виборчого права. 

Політична наука якраз і стала дисципліною, покликаної вивчати ці 

інститути, явища і процеси. У цьому контексті важливе значення мала 

розробка провідними суспільствознавцями кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

основоположних політологічних концепцій і теорій, політики та світу 

політичного. Тут насамперед слід назвати німецького вченого М. Вебера, 

який став розглядати політичні явища як особливі реальності, що мають 

власну логіку розвитку і відповідно власну історію. Італійські дослідники 

В. Парето, і Г. Моска, звернувшись до реальних процесів владарювання 

прийшли до висновку про те, що будь-яка система правління, незалежно 

від форми політичних інститутів носить по суті олігархічний або 

елітичний характер. Вони сформулювали теорії циркуляції еліт і «залізний 

закон олігархії», згідно з якими будь-яке суспільство неминуче ділиться на 

добре організована меншість можновладців і відсторонене від реальної 

влади більшість. Всі політичні процеси, на думку елітистів, визначаються 

суперництвом, конкуренцією і зміною при владі різних угруповань еліти. 

Виходячи з такої постановки питання, всі вони вважали головним 

завданням політичної науки вивчення еліт, особливостей їх 

функціонування і закономірностей їх періодичної зміни при владі.  

У кінці ХІХ початку ХХ століття були закладені основи сучасної 

політичної соціології. Значний внесок у розвиток політичної соціології 

вніс американський вчений А. Бентлі, який опублікував ряд праць, в яких 

розроблялася теорія груп. У подальшому на основі розробок Бентлі були 

сформульовані концепції зацікавлених груп, які разом з партіями зайняли 

особливе місце в політологічних дослідженнях. У період між двома 

світовими війнами розвиток політичної науки характеризувалося 

переважанням американського впливу. У цей час велика заслуга у 

розвитку політичної науки належить представникам чиказької школи. У 

політологічних дослідженнях ними був зроблений серйозний крок у 

напрямі професіоналізації політичної науки та підвищення вимогливості 

до дослідників і обґрунтуванню їх результатів та висновків.  

У силу цілого ряду факторів, зокрема встановлення тоталітарних 

режимів, політологічні дослідження в багатьох країнах Європи були або 

згорнуті, або повністю підпорядковані ідеологічним і політико-

пропагандистським цілям правлячих режимів. Однак повоєнні десятиліття 

можна розглядати як новий етап у розвитку політичної науки. Вже в перші 

роки після війни розгорнувся бурхливий процес початку відновлення, а 
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потім і подальшого розвитку політологічних досліджень у європейських 

країнах.  

Розглянемо соціологічний напрям в розвитку сучасної політології. 

Мабуть, він займає одне з провідних місць в західній політичній науці, та 

все більш помітним стає у нас. Представники соціологічного напряму 

вивчають явища політики в контексті і через призму аналізу суспільства у 

всій складності і різноманітті його соціальної структури і процесів. 

Вирішальний вплив на становлення й розвиток цього напрямку в 

політології зробили праці німецького соціолога Макса Вебера і 

французького соціолога Еміля Дюркгейма.   

Значний внесок у розробку проблематики політичної соціології вніс 

француз Моріс Дюверже, фундаментальна книга якого "Соціологія 

політики" витримала за кордоном кілька перевидань. 

У рамках соціологічного напрямку італійці Вільфред Парето і Гаетано 

Моска розробили основи сучасної концепції еліти. Приміром, Парето 

вважає суттєвою рисою усіх людських суспільств їх розподіл на еліту 

("кращих") і нееліта, подальшу деградацію – рушійною силою суспільного 

розвитку, що лежить в основі всіх історичних подій. Відповідно до цієї 

концепції індивіди, наділені від народження схильністю до маніпулювання 

масами за допомогою хитрості й обману ("лисиці") або здатністю 

застосування насильства ("леви"), створюють два різних типи правління, 

які приходять на зміну один одному в результаті вичерпання "потенцій" 

правлячої еліти з наступною її деградацією. Міхельс, зокрема, висунув 

ідею неминучості олігархічного переродження усіх демократичних партій і 

систем. Неможливість демократії без організації, без управлінського 

апарату. Як зазначає вчений, харизматичних лідерів змінюють прості 

бюрократи, революціонерів й ентузіастів – консерватори. Керівна група 

стає все більш ізольованою і замкнутою, створює спеціальні органи для 

захисту своїх привілеїв і в перспективі має тенденцію до перетворення в 

частину правлячої еліти. Схожі ідеї висунуті і іншими дослідниками 

політичних партій. 

Значну роль у західній політології відіграє такий напрямок, 

як інституціоналізм. Його представники вивчають стійкі форми організації 

та регулювання суспільного, в тому числі політичного життя. 

Основним поняттям, використовуваним даним напрямком, є "політичний 

інститут", під яким розуміється створюване для виконання певних 

політичних цілей і функцій установи, що має 

внутрішню організаційну структуру. Представниками цього напряму в 

політології є американці Сеймур Мартін Ліпсет, Чарльз Міллс, француз 

Моріс Дюверже та інші. 

Системно-функціональні концепції політики, перебуваючи в руслі 

соціологічного напрямку, доповнюють і продовжують інституціоналізм. 

Представники системно-функціонального підходу досліджують політику, 

її інститути з точки зору їх значення в суспільстві. Найбільш помітними 

прихильниками цього напряму в політології є Макс 
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Вебер, американські вчені Гарольд Дуайт Лассуелл, Толкотт Парсонс, 

Девід Істон, французький - Мішель Крозьє. Згідно Парсонсу, політична 

підсистема пов'язана насамперед з необхідністю досягнення загальних 

цілей соціальної системи. Влада здійснює вимоги системи, спираючись 

на відповідні інститути "підтримки влади". У роботах Лассуелла 

велика увага приділяється ролі масових комунікацій у функціонуванні 

політичної влади.  

Нині загальновизнаними є висунуті Істоном положення про те, що 

така система складається з багатьох частин, що утворюють єдине ціле, і 

має певні межі, що відокремлюють її від середовища.  

Концепції політичного плюралізму, у витоках яких 

перебуває теорія "соціальної солідарності" Еміля Дюркгейма, розробляють 

француз Моріс Дюверже, американець Роберт Даль, 

німець Ральф Дарендорф та ін. В основі їх поглядів перебувають 

положення про те, що в сучасному суспільстві класи як такі зникли, а 

замість них існують різні взаємодіючі соціальні верстви, інтереси яких не є 

антагоністичними, вони цілком примиренні. У цих умовах держава 

виконує функцію узгодження інтересів різних груп, виступає в якості 

нейтрального арбітра між конкуруючими політичними силами, покликане 

не допустити переважання одних над іншими.  

Теорія демократії має давню історію свого розвитку. Її сучасні основи 

закладені в працях французького мислителя Алексіса де Токвіля. У рамках 

теорії демократії склалося сучасне вчення про правову 

державу, громадянське суспільство, права і свободи людини. Видатними 

представниками цього напряму є американські вчені С.М. Ліпсет та 

Р. Даль, австрійський та американський економіст і соціолог Йозеф 

Шумпетер.  

Теорії бюрократії традиційно займають значне місце в сучасній      

західній політологічній проблематиці. Найбільш повний і систематичний 

розвиток ця концепція отримала в працях М. 

Вебера, американських соціологів Роберта Кінга Мертона, Алвина 

Гоулднером. У їхніх роботах всебічно досліджуються функції і 

структура бюрократичної організації. 

Процесом бюрократизації представляється як явище, що 

характеризується внутрішньо властивою західному суспільству 

"раціональністю". Найважливішими в цій теорії є питання про легітимацію 

бюрократичної влади, про співвідношення бюрократії і демократії.  

Розробці теорії міжнародних відносин велика увага приділяється в творах 

одного з найбільших мислителів Франції Раймона Арона. Його найбільш і 

значною роботою є книга "Світ і війна між націями". Треба зауважити, що 

Арон вніс також помітний внесок у розробку таких політологічних 

концепцій, як теорія індустріального суспільства, демократії і 

тоталітаризму. Визнаним класиком новітньої теорії міжнародних відносин 

є американський політолог Квінсі Райт. Видатними представниками цього 

напряму в політології є також американські вчені Р. Моргентау, 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 123 

Д. Розенау, М. Каплан. Таким чином, видно наскільки різноманітні 

предмет і проблематика політології. Потрібно сказати, що вивчення й 

осмислення усіх досягнень політологічних досліджень вимагає значних 

зусиль як з боку професійних політологів, так і з боку всіх, хто цікавиться і 

займається політикою.  

Політологія – порівняно молода наукова й освітня дисципліна. Процес 

її формування відбувалося на фоні все більш зростаючого інтересу людей 

до таких ключових проблем, як походження, сутність і призначення 

держави, відносини держави і церкви, права і свободи людини, форми 

правління, теорія суспільного договору і народного суверенітету і т.д. 

Політологічні дослідження задовольняють потребу чіткого і ясного знання 

людиною політики, потреба в науковому поясненні відбуваються в життя 

політичних процесів і прийдешніх в них змін. Знати політику повинні 

всі люди, тим більше ті, хто поставив собі за мету отримати вищу освіту і 

збирається в майбутньому скласти основний 

кістяк керівників, управлінців, діячів культури і мистецтва, теле – і 

радіокоментаторів, педагогів та вихователів. Роль і значення політики 

особливо зростають в переломні історичні періоди, коли відбувається 

переоцінка цінностей і радикальної трансформації 

піддаються світоглядні установки і самі основи життєустрою людей.  

Як висновок,можна сказати, що без політологічних досліджень, 

уміння і спроможності громадян до прийняття політично виважених 

рішень, політичного досвіду неможливо говорити і про затвердження в 

суспільстві демократії, про здатність громадян захистити корінні свої 

права і свободи, про їх активному участі в політичному житті країни. 

Всьому цьому і покликана навчати наука політологія.  
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РОЗВИТОК ОСВІТИ НА ЧЕРКАЩИНІ В 1954-1960 рр. 

 

Коротяєв С. І., 

НК – Чубіна Т. Д., д.і.н., проф. 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Черкаської області 

 

У 1954 р. мережа загальноосвітніх закладів щойно утвореної області 

складалася з 964 початкових, семирічних та середніх шкіл загального типу, 

з них у містах – 79, у селах – 885. Шкільним навчанням було охоплено 

234,6 тис. учнів, у тому числі 200,2 тис. учнів у сільських і 34,5 тис. – в 

міських школах. Крім того, понад 10 тис. молодих людей здобували освіту 

в 171 вечірній школі робітничої та сільської молоді. 

У цей період робилися спроби реформувати освітню галузь. У 1956 р. 

було створено новий тип шкільних закладів – школи-інтернати, до яких 

приймалися діти одиноких матерів, інвалідів, сироти. Школи-інтернати 

переважно діяли в районних центрах області. 

З метою подолання відірваності закладів освіти від життя у квітні 

1958 р. проголошено курс на перебудову народної освіти. Законом «Про 

зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток народної 

освіти в СРСР» від 24 грудня 1958 р. визначався перехід до обов’язкової 8-

річної освіти для дітей віком від 7 до 15–16 років. У школах області 

організовувалося виробниче навчання і виробнича практика з метою 

поєднання навчання з продуктивною працею дітей (вся молодь віком 15–

16 років повинна була включатися у посильну суспільно-корисну працю). 

Навчання у реформованих школах тривало 11 років, із них останні три 

роки основна увага приділялася професійній підготовці в одній із галузей 

народного господарства. У старших класах шкіл почали готувати водіїв, 

механізаторів, будівельників та спеціалістів інших професій, які потім 

багатьом випускникам згодилися в житті.  

Так, наприклад, директор Боровицької середньої школи 

Чигиринського району, заслужений учитель УРСР (1958 р.), Герой 

Соціалістичної Праці (1968 р.) Г. К. Міхненко значну увагу приділяв 

трудовому вихованню школярів. У сільській школі працювала учнівська 

бригада, яка займала І місце у республіканському соцзмаганні виробничих 

бригад, тримала зв’язок з науково-дослідними закладами України: 

Дніпропетровським Всесоюзним науково-дослідним інститутом кукурудзи 

та Одеським Всесоюзним селекційно-генетичним інститутом, велась 

дослідницька робота, а староста генетико-селекційного гуртка 

А. В. Шмиголь був учасником республіканського зльоту передовиків 

учнівських бригад, брав участь у роботі секції генетики.  

Крім того, Г. К. Міхненко приклав багато зусиль для того, щоб 

Боровицька середня школа виділялась у плані естетичного виховання 

молоді. Її хор та ансамбль бандуристів незмінно виступали на обласних та 

республіканських олімпіадах дитячої творчості. Дещо пізніше у 1966 р. за 
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сприяння директора школи Г. К. Міхненка при школі було відкрито філіал 

Чигиринської музичної школи, в якій учні навчалися по класу скрипки, 

фортепіано, баяна, бандури і духових інструментів. 

Відбулося й певне укрупнення шкіл. При загальному збільшенні на 

кінець 1964/1965 навчального року учнів до 241,7 тис. загальна кількість 

шкіл дещо скоротилася і становила 910. 

Розширювалася мережа вищих навчальних закладів. Крім Черкаського 

і Уманського педагогічних та Уманського сільськогосподарського 

інститутів у серпні 1960 р. почав діяти загальнотехнічний факультет 

Київського будівельного інституту (на його базі згодом було створено 

самостійний заклад). Динаміка підготовки в області фахівців з вищою 

освітою характеризувалася такими показниками: у 1954/1955 навчальному 

році у вищих навчальних закладах Черкащини навчалося 5 963 студенти, а 

в 1965/1966 навчальному році – 10 613. У середніх спеціальних навчальних 

закладах відповідно 10 065 і 15 014 студентів. 

«У 1957 році, як і в попередні роки, основна увага професорсько-

викладацького колективу інституту була зосереджена на підготовці 

висококваліфікованих спеціалістів для сільського господарства. У цьому 

році випущено: учених агрономів-полеводів – 42 чол., учених агрономів-

плодоовочівників – 51, по заочному факультету випущено 46, в т.ч. учених 

агрономів-рільників – 33 чол., учених агрономів-плодоовочівників – 13. 

Всього випущено 139 учених агрономів. 

Станом на 15 лютого 1958 року в інституті на п’яти курсах навчалося 

547 студентів і на заочному факультеті – 1 070 студентів…». 

(З довідки Уманського сільськогосподарського інституту 

облвиконкому про підготовку спеціалістів сільського господарства у 

1957 році). 

Утворення Черкаської області дало поштовх формуванню мережі 

науково-дослідних установ. Науково-дослідну роботу проводили 

Черкаська обласна сільськогосподарська науково-дослідна станція, 

Мліївська науково-дослідна станція садівництва імені Л. П. Симиренка, 

Верхняцька державна дослідно-селекційна станція і Драбівська науково-

дослідна станція рільництва при Українському науково-дослідному 

інституті землеробства. В наступні роки з розвитком промислового 

потенціалу краю почали функціонувати науково-дослідні установи з 

проблем хімічної, машинобудівної та інших галузей. 
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ВІДОМЧА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Богун Л. В. 

НК – Чубіна Т. Д., д.і.н., проф. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Освіта сьогодні стає джерелом відмінностей у суспільстві в рамках 

глобальної економіки, яка дає переваги тим, хто має новітні навички і 

якісні знання, і обмежує можливості тих, хто їх не має. Слід зазначити, що 

практично усі розвинені країни проводили різні за глибиною і масштабом 

реформи відомчої освіти, вкладаючи в них величезні фінанси. Реформи 

відомчої освіти набули статусу державної політики, тому що держави 

почали усвідомлювати, що рівень відомчої освіти у країні визначає її 

майбутній розвиток. 

Період перших десяти років державної незалежності України 

характеризувався масштабними і радикальними перетвореннями в усіх 

сферах суспільного життя. Серед важливих завдань сучасної політики 

стратегії держави знаходилися задачі розвитку і модернізації відомчої 

системи освіти. Особливо гострими і актуальними були і залишаються 
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проблеми розвитку і системного реформування вітчизняної відомчої 

освіти, виводу її на рівень високої конкурентоспроможності у 

відповідності із сучасними досягненнями у цій галузі. 

Закон України «Про вищу освіту» чітко визначає мету, стратегічні 

завдання, пріоритетні напрямки та шляхи реформування відомчої освіти 

відповідно до сучасних тенденцій розвитку держави [1]. 

Одним з найважливіших джерел формування відомчої освіти є 

результати дисертаційних досліджень і аналіз наукової літератури. 

Помітний внесок у розробку відомчої освіти здійснили 

В. Доманський, В. Пархоменко, А. Підгайний, Г. Пономаренко, 

А. Томіленко та інші науковці, які зробили значний вклад у методологічні, 

організаційні, технічні та правові засади забезпечення відомчої освіти.  

Окремі аспекти розвитку відомчої освіти розкриваються у дисертації 

та публікаціях А. В. Підгайного. Автор висвітлює становлення та розвиток 

системи підготовки офіцерських кадрів МНС України наприкінці ХХ та на 

початку ХХІ століття [2]. 

У дослідженнях В. А. Пархоменка висвітлюється функціонування та 

досвід роботи пожежної охорони у Миколаєві у ХІХ – першій половині 

ХХ століття [3]. 

У дослідженнях В. А. Доманського автор пропонує і науково 

обґрунтовує періодизацію розвитку державного управління пожежною 

безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами 

діяльності Державного департаменту пожежної безпеки) визначає основні 

напрямки використання минулого досвіду у сучасній практиці [4]. 

У роботах Г. О. Пономаренка дається стислий огляд пожежної 

безпеки, як елементу внутрішньої безпеки держави, зокрема розкривається 

поняття та система заходів їх забезпечення [5]. 

Різноманітні проблеми розвитку пожежної справи на Правобережній 

Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ століття розкриваються у 

дисертації та публікаціях А. Г. Томіленка [6]. 

Таким чином історія відомчої освіти досі ще залишається практично 

не висвітлена, що обумовлює актуальність обраного напрямку 

дослідження. 

На сьогоднішній день дослідження проблем відомчої освіти в Україні 

залишаються актуальними. 

Головними завданнями відомчої освіти нині є забезпечення 

докорінного оновлення системи відомчої освіти на основі врахування 

реалій сучасного життя, перспектив соціально-економічного розвитку 

України як суверенної держави, а найважливішими етапами, за якими 

варто проводити дослідження у галузі історії відомчої освіти, можуть бути 

наступні: 

- становлення і розвиток відомчої освіти в Українській РСР; 

- історія відомчої освіти; 

- новий етап в історії розвитку відомчої освіти в незалежній 

Україні. 
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Відомо, що у колишньому СРСР відомчій освіті приділялася велика 

увага. Орієнтація вищих навчальних закладів на суто фахову підготовку, 

нівелювання особистості та її вищих духовних цінностей, які повинні були 

створюватись під впливом історичного минулого нації та надбань людства, 

були змінені тимчасовими цінностями певного політичного режиму, що 

безумовно не могло негативним чином не вплинути на роль і місце у 

формуванні особистості. 

Освіта, яка дісталась нам у спадок від колишнього СРСР, 

перетворилась у досить збалансовану відомчу систему освіти незалежної 

держави, визнану в Європі і в світі. На сучасному етапі оновлення відомчої 

освіти в Україні спрямоване на підвищення рівня фахової підготовки 

спеціалістів. Виходячи з теперішнього стану підготовки кадрів пожежної 

охорони, одним із основних завдань організації навчально-виховного 

процесу є формування і розвиток особистості, яка має високий рівень 

знань та загальну і професійну культуру, причому її формування і розвиток 

мають здійснюватись протягом усього життя.  

Новим кроком в оновлені радянської відомчої освіти стала основа 

реформи освіти, яка була закладена на початку 90-х років ХХ століття у 

Законі України «Про освіту», у Національній програмі «Освіта» (1993 р.), у 

Положенні (Державний стандарт вищої освіти, Загальні норми, 1999 р.) та 

в інших нормативних актах, що розкривали суть нових ключових понять і 

термінів, висвітлюючи найважливіші питання організації навчально-

виховного процесу у вищих навчальних закладах. В усі навчальні плани 

були введені цикли оновлених дисциплін і розроблені нові навчальні 

програми. Замість попереднього підходу до вивчення дисциплін, що 

визнавали тільки єдину – марксистську точку зору, передбачалось 

оволодіння знаннями з цих навчальних дисциплін в усій їх сучасній 

різноманітності – це була потреба суспільного прогресу того часу, що 

вплинула на розвиток відомчої освіти [7]. 

Сьогодні відомча система освіти складається з вищих навчальних 

закладів освіти, у яких навчаються тисячі курсантів і студентів. Звідси 

зрозумілою стає та роль і важливість відомчих закладів освіти у 

забезпеченні змісту навчального процесу, метою якого є професійна 

підготовка висококваліфікованих фахівців. Забезпечити зміст навчально-

виховного процесу в сфері професійної підготовки особового складу 

можуть лише такі відомчі заклади освіти, які мають необхідні для цього 

права і обов’язки, чітко визначені в нормативно-правовому забезпеченні. 

У процесі підготовки висококваліфікованих кадрів є проблема 

проходження курсантами чи студентами стажування в пожежних частинах. 

Сьогодні, наприклад, у пожежних частинах кожен третій працює не більше 

двох років. Курсанти четвертих курсів стажуються у випускників 

попередніх років. У принципі це нормально, але «загартованих» 

практикою працівників залишається дедалі менше, а це не може не 

позначитися найближчим часом на якості роботи пожежних органів. Отже, 

значна роль у процесі підготовки кадрів пожежної охорони належить 
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відомчим навчальним вузам. Їх чималий інтелектуальний потенціал може 

допомогти суспільству й державі визначити основні напрями їх розвитку. 

Складність завдань, що вирішуються головними управліннями, у тому 

числі пожежними частинами, насамперед – це боротьба з пожежами, 

стихійними лихами, вимагають постійного зростання професіоналізму 

кадрів пожежної охорони, їх глибоких знань. Це, у свою чергу, потребує 

належного рівня наукового забезпечення підготовки персоналу та 

наукового супроводження практичної діяльності. 

У сучасних умовах освіта у вищих навчальних закладах покликана 

бути невід’ємною, цілком інтегрованою частиною загальної науки, яка 

реалізується через відповідну систему закладів освіти вищого рівня 

акредитації. 

Основною складовою освіти є обґрунтована система дидактично та 

методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і 

освітньо-кваліфікаційних рівнів, яка визначається освітньою і освітньо-

кваліфікаційною програмою підготовки, структурно-логічною схемою 

підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними 

актами органів державного управління освітою та вищого закладу освіти і 

відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, 

методичних матеріалах, дидактичних засобах. Зміст освіти включає 

нормативний та вибірковий компоненти: нормативний компонент змісту 

освіти визначається відповідним державним стандартом освіти, а 

вибірковий – вищим закладом освіти. Таким чином, зміст навчального 

процесу у відомчих закладах освіти нормативно визначений і 

впорядкований. Як зазначено у Положенні про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах освіти, державний стандарт освіти –

 це сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього 

(кваліфікаційного) рівня [8]. 

Необхідність розвитку кадрового потенціалу органів системи ДСНС 

України, системи роботи з персоналом активізувала проблему 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення професійної 

підготовки осіб рядового і начальницького складу у вищих закладах 

освіти. Для якісного функціонування державної служби у цих органах 

необхідний високий ступінь розвитку професіоналізму підготовки 

майбутніх пожежників, що створюють реальну можливість оптимізувати 

відповідний навчально-виховний процес підготовки високоякісного 

фахівця своє справи. 

Найважливіші питання побудови, організації та функціонування 

органів системи ДСНС України, відомчої освіти та діяльності їх особового 

складу регулюються найрізноманітнішими за юридичною силою і формою 

нормативно-правовими актами: Конституцією, конституційними та 

поточними законами, указами, постановами, положеннями, 

розпорядженнями, інструкціями, наказами, рішеннями різних загальних і 

соціальних об’єктів. 
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Головним завданням сучасної відомчої освіти є формування 

майбутнього фахівця як громадянина нашої країни, як особистості, здатної 

повноцінно й гармонічно взаємодіяти із середовищем та суспільством, 

вільно й свідомо реалізуватися у ньому, навчитися нести відповідальність 

за наслідки власних дій. 

Сучасні відомчі вищі навчальні заклади є важливим елементом 

збагачення курсантів і студентів знаннями про соціальне оточення, 

формування науково-обґрунтованого, морального, відповідального й 

естетичного ставлення до нього. Отже, неодмінно зростає роль вищого 

навчального закладу у формуванні відповідальності особистості. 

За роки незалежності України відомча освіта набула рис стабільності, 

стала зрозумілою за структурою та змістом системою. Підготовка фахівців 

здійснюється за Болонським процесом (бакалавр-магістр), ліквідована 

підготовка освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»[9]. Накопичилося 

чимало інших проблем щодо подальшого розвитку відомчої освіти на 

шляху до європейського освітнього простору. Це, перш за все, приведення 

у відповідність з європейськими стандартами наукового та науково-

методичного забезпечення усіх ланок освіти на підставі розвитку 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, прикладних 

розробок у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації та 

наукових установ, зокрема розроблення та впровадження відповідних 

стандартів вищої освіти, організація та науково-методичне забезпечення 

навчального процесу на рівні сучасних вимог, визначення у нормативних 

документах держави обґрунтованого співвідношення між обсягами 

теоретичної та практичної підготовки фахівців різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів. Без професійних навичок курсантів і студентів 

неможливо сформувати майбутніх фахівців. 

Проте, зовсім недослідженою залишається історія розвитку відомчої 

освіти Черкащини (як і багатьох інших регіонів сучасної України) від часу 

її зародження й до наших днів. Адже в архівах Черкаської області наявна 

велика кількість матеріалів, вивчення яких дало б змогу глибоко й всебічно 

проаналізувати розвиток відомчої освіти на різних історичних етапах не 

лише на терені Черкащини, а й цілої України. 
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Сьогодні, як ніколи, набуває особливого значення виховання в 

української молоді патріотизму, адже соціально-економічні зміни, кризові 

явища, притаманні сучасному українському суспільству, спричинили 

деформацію ціннісних орієнтацій значної частини молодих людей. 

Характерною межею духовного життя сучасної України є відсутність 

ідейної єдності у більшості населення країни. Розмаїття ідей зовні є 

виразом демократії, а по суті – віддзеркаленням глибокої внутрішньої 

кризи, що перешкоджає українському суспільству вибратися із стану 

духовної кризи, що заглиблюється [7]. 

На нашу думку, не можливо виховати сучасного патріота своєї 

батьківщини без клопіткої щоденної роботи у тісній співдружності зі 

старшим поколінням, його досвідом та надбаннями нашої держави, 

суспільства, родини. Саме ці головні аспекти мають бути закладені в 

основі патріотичного виховання. 

Аналіз історичної, філософської, педагогічної літератури свідчить, що 
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проблема патріотичного виховання молоді завжди посідала провідне місце. 

Суть патріотизму розкрито у працях Г. Ващенка, І. Огієнка, С. Русової, 

Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін. 
Ще з язичницьких часів на наших землях існував дуже зворушливий 

звичай: малюка, що тільки-но зіп’явся на ноги, старійшина роду брав на 

руки та ніс на могилу предків. Високо піднявши вгору, промовляв: 

«Поглянь, цей красивий світ належить і тобі. Шануй його», а коли ставив 

босі ноженята на могилу, що буяла зеленню та барвінком, ще урочистіше 

проголошував: «А це – земля твоїх предків. Люби її і бережи». 

Сьогодні ніхто вже не здійснює такого патріотичного обряду. 

Відходять в інші світи старші покоління українців, що були свідками та 

творцями історії далеких буремних років становлення України, 

голодомору, Великої Вітчизняної війни. Та залишається розкритою для 

всіх історія та німі свідки тих подій – обеліски, пам’ятники, музейні 

реліквії. І кожен громадянин нашої України з молоком своєї матері 

переймає оту, сховану від людського ока, інформацію свого роду, своєї 

країни.  

Патріотизм у науковій літературі визначається як одне із найглибших 

і найбільш стійких людських почуттів. Упродовж практично всього XX ст. 

робота національно свідомої інтелігенції по прищепленню молоді 

українського патріотизму зустрічала не тільки сильну протидію з боку 

органів державної влади, але й суттєвий психологічний опір самого 

населення [1]. 

Історія патріотичного виховання в Україні нараховує не одне сто-

річчя. При цьому коріння його залишалося незмінним і традиційно було 

обумовлене боротьбою й боями із зовнішніми ворогами. Саме боротьба за 

незалежність дозволила справді розкритися патріотичному потенціалу 

українського народу. 

Першооснови патріотизму були закладені ще в народній педагогіці – у 

легендах, казках, міфах, літописах, народних піснях, думах, повчаннях, 

прислів'ях, приказках тощо. Роздуми Нестора Літописця, Іларіона 

Київського, Володимира Мономаха та інших базуються на звеличенні ролі 

і місця у житті людини Батьківщини, формуванні думки про те, що любов 

до неї, її захист – є священним обов'язком кожної людини. 

Уперше ідея патріотизму була офіційно сформована й знайшла своє 

відбиття ще в документах і літописах IX століття. За відсутності єдиної 

системи державного управління основний акцент у той період робився на 

особистій відданості воїна своєму князеві, дружині, роду й тільки потім – 

землі народній [2].   

Із прийняттям на Русі християнства особистісний патріотизм починає 

трансформуватися й збагачуватися релігійністю. Патріотичне виховання 

здобуває нову складову – вірність і відданість християнській вірі. Поняття 

«віра» й «вірність» починають ототожнюватися. Патріотичні ідеали 

віддаляються від конкретних персон і набувають загальнонаціонального 

значення. У процесі формування державності патріотизм починає набувати 
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державного характеру. Любов до Христа поєднується з любов’ю до 

Батьківщини. З часом патріотизм, вірність і відданість Батьківщині 

зводяться не тільки в суто індивідуально-моральний, але й неодмінний 

правовий обов’язок солдата. Патріотична ідея органічно вписується у 

військово-професійні обов’язки. 

Справжнім феноменом патріотизму в історії України у XVII ст. стало 

запорізьке козацтво. Головні ідеї козацтва – свобода особистості, 

самостійність і незалежність особи, любов до України і свого народу, 

виховання оборонців українського народу, фізично сильних, сміливих, 

мужніх; формування національного світогляду і національної свідомості – 

стали провідними у народній педагогіці. Козацька педагогіка розробила 

систему форм, методів, засобів впливу на підростаючі покоління і 

висунула ідею виховання захисників свободи і незалежності України. 

Із встановленням радянської влади державна політика у цій сфері 

набуває тотального характеру. Основи патріотичного виховання 

починають прищеплюватися вже з молодших класів, фактично з картинок 

букваря, куди включалася інформація про революційні свята, про великих 

вождів, про героїзм і подвиги дітей на благо Батьківщини [5]. 

У державі існувала продумана програма виховання радянського 

патріотизму, що періодично обговорювалася на з'їздах КПРС і Ленінського 

комсомолу. Стрижнем такої програми була теза про наявність ворога, який 

готовий зазіхнути на життя радянської держави. Таке становище має 

логічне пояснення. Історично склалося так, що Велика Вітчизняна війна, а 

потім зростаюче політико-ідеологічне протистояння СРСР західним 

країнам – період «холодної війни» – сприяли тому, що патріотизм став 

сприйматися як принцип протистояння якомусь образу ворога. А саме 

патріотичне виховання стало будуватися за принципом дихотомії, що 

розділяє навколишнє суспільство на «своїх» і «ворогів» [4]. 

Таким чином, патріотизм і патріотичне виховання мають в Україні 

глибокі історичні корені і традиції. Розвиток цього процесу має конкретні 

етапи, логічно пов'язані з періодизацією історії української держави. 

Перший етап умовно можна назвати «князівський патріотизм», що 

знаходить основне вираження в сімейно-родинних відносинах, розвитку 

традицій культу і предків.   

Другий етап – це «православно-державний патріотизм». На цьому 

етапі закладаються основні підвалини української держави й менталітет 

українського народу, з'являються спочатку окремі фрагменти системи 

патріотичного виховання, а потім і весь її каркас. 

Третій етап – це «радянський патріотизм», характерний тим, що 

виховання патріотизму набуває тотального характеру, доповнюється 

політизовано-ідеологічним змістом, збільшується кількість агентів і 

каналів впливу. Кількість же основних структурних елементів системи 

патріотичного виховання не змінюється, відбувається лише якісна зміна 

деяких з них, наприклад, православ'я – комуністичною ідеологією. 
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Четвертий етап – «український патріотизм», епоха якого почалася 

після розпаду Радянського Союзу й триває донині.   

Одним із перших законодавчих актів з питань патріотичного 

виховання на цьому етапі став Указ Президента України від 27 квітня 1999 

року № 456 «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та 

формування здорового способу життя громадян», на підставі якого 

Постановою КМУ від 15 вересня 1999р. № 1697 була затверджена 

«Національна програма патріотичного виховання громадян, формування 

здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних 

засад суспільства». Одним із головних завдань цієї програми було 

забезпечення формування та розвитку у молоді загальнолюдських та 

національних цінностей. Програма передбачала реалізацію ряду заходів, 

спрямованих на фізичне та духовне гартування молоді. Серед чисельних 

заходів треба відзначити впровадження серед учнівської молоді гри-

випробування «Котигорошко», яка спрямована на виховання молоді на 

українських традиціях та формування у неї здорового способу життя.   
Зі становленням незалежної української держави патріотизм набуває 

нового змісту. 
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» 

поняття «патріотизм» визначається як «любов до Батьківщини, любов до 

свого народу»; а «патріот» – як «той, хто любить свою Батьківщину, 

відданий своєму народові, готовий заради них на жертви і подвиги» [3]. 

У сучасній «Енциклопедії освіти» поняття «патріотизм» трактується 

як «суспільний моральний принцип діяльного ставлення до свого народу, 

що віддзеркалює національну гордість і любов до вітчизни, громадянську 

відповідальність за її долю, а також емоційне підпорядкування 

особистістю свого життя спільним національним інтересам і виявляється у 

готовності служити Батьківщині і захищати її від ворогів» [6]. 

Отже, патріотичне виховання в Україні має глибоке коріння та 

виступає на сучасному етапі розвитку надзвичайно важливим чинником у 

спрямуванні держави та соціуму до усвідомленого формування активного 

громадянського суспільства, забезпечення загального сталого розвитку і 

національної безпеки держави. Ідея патріотизму повинна стати тим 

стрижнем, навколо якого буде формуватись свідома, активна патріотична 

позиція молоді, яка буде забезпечувати і визначати її готовність до 

активних дій на користь Батьківщини.   
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Символіка народної матеріальної культури особливо різноманітна у 

сфері традиційної кулінарії та харчування. І це закономірно, оскільки 

українці – споконвічний хліборобський народ – залишалися такими аж до 

кінця XIX ст. Відповідно до цього і традиційно-побутова культура в своїй 

основі ґрунтувалася на цінностях хліборобської праці, культі землі й 

родючості та шануванні головної цінності хліборобства – хліба. 

Український фольклор рясніє сюжетами його звеличування та 

підкреслення пріоритету: «Хліб – усьому голова», «Без хліба – нема 

обіду», «Хліб та вода – то нема голода». 

Для української ментальності є особливо символічним те, що хліб і 

жіноче начало в структурі її цінностей ототожнювалися: жінка увінчувала 

результати хліборобської праці, випікаючи хліб для родини; вона ж була і 

єдиною розпорядницею сімейних обрядів, головним атрибутом яких ставав 

виготовлений нею хліб. Таким чином, хліб набував для українців 

сакрального значення, а крім того – головної цінності при визначенні 

етичних, звичаєвих, а часто естетичних норм. 

Для українців хліб становив також головний компонент харчування, 

позначений не лише особливостями їхньої господарської діяльності, а й 

усталеними традиціями, спричиненими регіональною специфікою. Майже 

до кінця XVIII ст. в Україні переважав житній хліб, у південних землях, 

колонізованих українцями в XVII–XVIII ст. – Таврії, Катеринославщині, 

Херсонщині, – пшеничний, на Буковині, Наддністрянському Поділлі — 

кукурудзяний, у Прикарпатті – житній, ячмінний та кукурудзяний, на 

Полтавщині – гречаний. 

Відповідно до регіональності хліборобських культур формувалося й 

меню, яке у всіх районах України в основному складалося з хлібних страв. 

За традицією вони приготовлялися здебільшого з житнього, гречаного та 

кукурудзяного борошна: на Полтавщині – з гречаного, Слобожанщині – 
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житнього з додаванням пшеничного та ячного, на Гуцульщині – з 

кукурудзяного (коржі, малай), на Бойківщині та Лемківщині – з вівсяного 

(ощипок, паленя) або ячного (адзимка). При готуванні хліба до борошна 

нерідко додавали різноманітні домішки – висівки, картоплю, квасолю, 

горох, а також борошно з товченої дубової кори, сосни або лободи. 

На зламі XVIII–XIX ст. започатковано дещо інші хліборобські 

традиції й інший асортимент етнічних страв. Витоки цієї традиції йдуть з 

південних районів України, освоєння яких припадає на XVIII–XIX ст. і де, 

власне, зароджувалася пшенична агрокультура, котра пізніше стала 

поширюватися по всій Україні. Ця традиція істотно позначилася на 

асортименті блюд української кухні, проте майже не торкнувшись 

обрядової системи атрибутів хліба. Однак символічні його ознаки пов'язані 

саме з пшеничними виробами: великими хлібинами, розрахованими на 

велику родину – паляницею, хлібиною та буханцем; короваєм – головною 

ознакою весільного столу та духовним образом весілля; млинцями тощо. 

Асортимент борошняних страв української кухні включає розмаїття 

хлібних виробів, більшість яких – обрядові (коровай, корочун, лежень, 

мандрики, паска, гуски, шишки), каші (пшоняна, ячна, кулеша, пенцак, 

зубці, путря, дробленка), рідкі мучні страви (пшоняний куліш, ячний 

крупник), кашеподібні страви з борошна (лемішка, соломаха, малай, 

мамалига, толокно), а також оригінальні напої (жур, кваша), оспівані 

Іваном Котляревським у «Енеїді». 

Другу етнічну особливість української кулінарної традиції становив 

великий асортимент овочевих страв. Це – і борщ, і капусняк, і голубці, і 

квашена капуста, і солоні огірки, і гарбузова каша. Починаючи з другої 

половини XVIII ст. в Україні поширюється картопля й різноманітні 

картопляні страви – печеня, деруни, коми, кльоцки – особливо у 

Поліському регіоні. Серед населення Карпат велику роль відігравали 

страви з варених бобів та квасолі, зварені й заправлені борошном, салом та 

цибулею. Гуцули готували «товченку»: до зварених бобів, квасолі та 

картоплі додавали тертий мак, перець, цукор, цибулю або й сушені сливи 

та яблука. 

Широким асортиментом визначалися й м'ясні, рибні та молочні 

страви, хоча як повсякденна їжа вони були рідкістю для української 

родини. Проте в загальному кулінарному мистецтві й етнічних традиціях 

харчування вони посіли досить помітне місце і позначені оригінальністю. 

Неповторними за технологією та смаковими якостями стали кендюхи, 

кров'янки, крученики, печеня, січеники, хлібні хляки, шинка, а також 

сколотина, бриндзя, колотуха, завдаванка, сирокваша, парушка тощо. 

Багато з блюд української кулінарії набуло етнічної та інтеретнічної 

символіки. Етнічна їх символічність визначалася насамперед через 

усвідомлення українцями окремих блюд як своєрідного коду національної 

культури, вписаних в систему етнічної історії. Вони розумілися ними і як 

зразки найвищих досягнень власного кулінарного мистецтва. 
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Взірцями світової народної кулінарії і водночас маркером самобутньої 

української культури ще у XVII–XVIII ст. стали такі страви як борщ, 

галушки, вареники, горілка, узвар. Адже назви всіх цих страв вживалися у 

словосполученнях: український борщ, українські (або полтавські) галушки, 

українські вареники, українська горілка, українське сало. 

Найвиразнішим серед усіх названих страв є саме український борщ, 

що став маркірованим елементом в українській етнічній культурі. Не 

випадково, що він особливо часто згадується в українському фольклорі, до 

того ж, нерідко разом з іншим вагомим маркером етнічної матеріальної 

культури – хлібом: «Що до чого, а борщ – до хліба», «Борщ та каша – 

добрая паша». Український борщ – надзвичайно складний за 

виготовленням, включав понад 50 компонентів, мав складну технологію 

приготування та суворо виважене дозування інгредієнтів. Останні 

визначали не лише смакові якості, а й робили борщ достатньо сильним 

фітотерапевтичним засобом. Недаремно борщ в українській родині 

готували не частіше одного разу на тиждень. 

Майже повсюдно в Україні побутувало в основному три типи борщів: 

червоний, зелений і холодний, кожний із яких поділявся ще й на різновиди. 

Основним компонентом борщів будь-яких типів і варіантів була капуста та 

буряк, а починаючи з XVIII ст. – картопля. На півдні України було 

прийнято додавати у борщ квасолю, на Полтавщині – розтерте пшоно, в 

Карпатах – боби. Борщ обов'язково заправляли буряковим квасом, 

сироваткою або сметаною: квас розбавляли водою, кришили буряк, 

картоплю, капусту, моркву, квасолю, додаючи товченого сала з цибулею 

або олії, трохи м'яса, а під час посту – сушену рибу. Навесні віддавали 

перевагу зеленому та холодному борщам, виготовленим із щавлю, 

кропиви, лободи, кропу, петрушки, заправлених сметаною, яйцями, 

цибулею тощо. 

Борщ, а також інші взірці української кулінарії – галушки, вареники, 

горілка – були символами етнічної культури не лише завдяки своїй 

оригінальності, а й через те, що вплетені були в обрядову культуру, і, отже, 

недаремно всі вони виступали насамперед компонентом святкової їжі. 

Показником їхньої символічності слугувала зональна та регіональна 

розмаїтість страв-маркерів. 

Адже відомо, що етнічна культура виявляється саме через багатство 

зональних її варіантів, а найбільші спалахи розвитку зональних варіантів 

нерідко набувають інтеретнічної значущості, тобто визнання їх людьми 

різних національностей за елементи своєї культури. Так сталося, до речі, і з 

борщем, котрий став елементом інтернаціональної культури, визнаний і 

білорусами, і росіянами (вони включили до своєї кулінарії «борщ 

російський»), і іншими народами. 

Проте зональні етнічні компоненти культури, включаючись у 

інтеретнічну культуру, не втрачають етнічної та національної символіки, 

оскільки вона формується глибинними структуро-утворювальними 

традиційними засобами, що ґрунтуються на престижно-ритуальній, суто 
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етнічній основі. Більше того, в силу існування такої основи відбувається 

адаптація багатьох компонентів інтернаціональної культури: вони 

маркіруються під етнічно-зональні варіанти. 

Отже, процес формування етнічності й інтеретнічності – обопільний, 

фундаментальний і постійний: він відбуватиметься доти, поки існує сама 

культура, у тому числі етнічна. Кращі зразки етнічної культури, 

підіймаючись на глобальний рівень культурних досягнень, 

сприйматимуться різними етносами як свої, і водночас найбільш розвинені 

компоненти інтеретнічної культури маркіруватимуться під етнічні, 

зональні варіанти. 

Етнічна основа кулінарії посилювалася через її органічне вплетення в 

обрядово-ритуальну канву та у соціонормативну систему. Остання 

пов'язана з нормами регламентації прийому їжі, її розподілом між членами 

родини та порядком частування. Найретельніша регламентація харчування 

визначалася давніми традиціями та конфесійними обмеженнями – 

постуванням: українці постили у Великий піст, а також Петрівський, 

Спасівський, Пилипівський пости й навіть щосереди та щоп'ятниці у 

м'ясоїд. 

Натомість у святкові дні страву намагалися приготувати, щоб столи 

ломилися від блюд, тим більше, що їх кількість нерідко визначалася 

обрядовою регламентацією. Ось один із прикладів трапези українців. 

Насамперед закушують пісними пирогами, випивають по чарці горілки, 

потім подають вчорашні капусту і горох. Упоравшись з пісною їжею, 

приступають до скоромного: подають пироги із свининою й шкварками, 

обмішаними гречаною мукою, і розігріту ковбасу, далі – капусту із 

свининою. Спочатку їдять лише капусту, м'ясо подають окремо на 

дерев'яній тарілці. Господар сам розрізає м'ясо, присолює, перший шматок 

бере собі, а за ним беруть інші, по старшинству. Після капусти подають 

локшину, причому знов-таки спочатку їдять локшину, а потім гусятину, 

котру теж розрізає глава родини. По закінченні на столі з'являється кутя з 

медом або маком і, нарешті, узвар. 

В українській етнічності страви, їжа, кулінарія як компоненти 

матеріальної народної культури виходили за межі матеріального світу, 

вплітаючись у канву культури взаємин між людьми та їхньої духовності; 

вони нерідко ставали ядром, довкола якого визрівали певні традиції. Одна 

з них, безпосередньо пов'язана з їжею та стравами, – це хлібосольство й 

гостинність, вміння майстерно приготувати страви, вправно їх подати та 

вміння щедро прийняти гостей. 

Хліб, частування і хлібосольство включаються у великий пласт 

аграрної культури, особливо притаманної українцям, її першоосновою 

була господарська культура, визначена для XVII–XIX ст. як традиційне 

рільництво. Воно являло собою цілу низку атрибутивних елементів: культ 

землі, магію слова та магію предметну, насамперед знарядь праці – все те, 

що становило світоглядну систему і разом з тим – важливий компонент 

традиційної культури взагалі. 
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Найважливішим чинником, що якісно перетворює всі сторони 

трудової діяльності людини впродовж останніх двох століть, є технічний 

прогрес. 

Джерела технічної революції беруть свій початок у XVIII ст. Винахід 

витяжного механізму прядильного верстата, літаючого човника, 

поворотного супорту токарного станка і, нарешті, парової машини поклали 

початок революційним змінам у головній сфері людської діяльності. 

Фізичні функції людини в праці почали передаватися машині. 

Механізація праці стала головною тенденцією у вдосконаленні праці. 

Цей процес прискорився приблизно з середини XIX ст., коли наука почала 

ширше залучатися у виробництво. Тут треба зробити застереження, що 

зв'язок науки та виробництва, який ми спостерігаємо тепер, – це явище в 

історії людства порівняно нове. У колишні часи більша частина технічних 

новинок не була зобов'язана науці, вони виникали як результат емпіричних 

знань, кмітливості, навичок безпосередньо тих, хто працював у 

матеріальному виробництві. Наприклад, згаданий літаючий човник 

винайшов у 1733 р. робітник-суконщик Д. Кей, «самопрядку Дженні» – 

ткач Харгрівс. Навіть на складну на ті часи парову машину вже був 

отриманий патент (1784 р. – Уайт), а вчений, що дав наукове пояснення 

процесів, на яких вона працювала, ще не з'явився на світ (француз 

С. Карно народився лише в 1796 р.). І хоча саме поширення машин все 

більше зближує науку і техніку, все ж їх відносна автономія позначається 

впродовж усього XIX ст. Так, у 1838 р. було створено перший 

електродвигун, придатний для практичної роботи, у 1842 р. – генератор 

постійного струму, а стаття, в якій робилася перша спроба наукового 

пояснення їх роботи («Про теорію електромагнітних машин»), з'явилася 
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лише в 1850 р. Цікаво, що в першій половині XIX ст. і наука часто мала не 

той вигляд, до якого ми звикли. Сучасний студент, ймовірно, дуже 

здивувався б, якби відкрив тритомну працю (в якій більше ніж 3 тисячі 

параграфів) «царя» фізики XIX ст. – Фарадея (1791-1867 рр.). Він не 

побачив би там жодної формули (на мову математики це згодом переклав 

Д.К.Максвелл). Можливо, це звучить невірогідно, але найвідоміший у світі 

винахідник Едісон (1847–1931 рр.), який отримав більше тисячі патентів і 

побудував першу в світі електростанцію постійного струму загального 

користування (1882, Нью-Йорк), не знав закону Кірхгофа про розподіл 

струму в розгалуженій мережі. 

Можна було б приводити ще багато прикладів, сутність яких 

зводиться до того, що співвідношення між наукою і технікою в минулому 

було таким: потреби техніки, що цілком визначилися, спричиняли 

висунення теоретичних задач, розв'язок яких приводив до відкриття нових 

законів, появи нових теорій. У наш час це співвідношення змінилося: 

наука стає невід'ємною передумовою можливості появи нових галузей 

техніки. Все починається з фундаментальних теорій, потім ідуть прикладні 

дослідження, конструкторські розробки і в самому кінці ланцюжка, як 

підсумок, з'являються нові машини, технологічні процеси. 

У середині XX ст. наука не тільки стала елементом продуктивних сил, 

а і їхньою найбільш рухомою, революційною частиною, перетворилася на 

справжню безпосередню продуктивну силу. З цієї причини всі розвинені 

країни значну увагу приділяють розвитку науки, витрачаючи на неї великі 

кошти. 

Науково-технічна революція (НТР) стала об'єктом вивчення соціології 

тому, що вона докорінно змінює становище людини у виробництві, у 

системі «людина - техніка», кардинально змінює соціальну структуру 

суспільства, професійно-кваліфікаційний склад працівників, зміст і 

характер праці, його умови. 

У XIX ст. технічний прогрес спочатку вів до спрощення змісту праці 

великих мас робітників. Адже ручна кваліфікована праця ремісників 

замінювалась машинами, додатком яких значною мірою була людина. 

Особливо це виявилося у масовому виробництві і під час винаходу 

конвеєра. Кожний робітник виконував найпростішу часткову операцію, що 

не потребувала ні освіти, ні тривалої спеціальної підготовки. Знання і 

майстерність втрачали своє значення. Якщо раніше для того, щоб стати 

майстром-ремісником, треба було вчитися багато років (як мінімум, 7), то 

на конвеєрах Форда навчання робітника тривало 3-4 дні. 

До кінця XX ст. науково-технічна революція створила нову ситуацію. 

Перетворення науки на безпосередню продуктивну силу виявилося 

передусім у зміні суб'єкта виробництва, підвищенні ролі загальнонаукової 

та спеціальної підготовки працівника, у значному збільшенні частки 

інженерно-технічних працівників у промислово-виробничому персоналі. 

По різних галузях народного господарства цифри наводять різні, але 

тенденція така, що все складніша техніка потребує все вищого рівня освіти 
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працівників. Уже тепер середній освітній рівень робітника в промисловості 

у нашій країні становить 9, у США – 14 років. Кілька сотень робітничих 

професій вимагають, як мінімум, середньої спеціальної або навіть вищої 

освіти. У складі промислового персоналу збільшується кількість інженерів, 

особливо в передових галузях. Наприклад, у електронній, радіотехнічній 

промисловості частка інженерно-технічних працівників (ІТП) досягає 

50 відсотків. Саме науково-технічна революція призвела до 

вибухоподібного зростання чисельності інженерно-технічних і наукових 

працівників у сфері матеріального виробництва. Якщо за першим 

переписом населення в Російській імперії у 1897 р. було 4 тис. інженерів, 

то наприкінці періоду існування СРСР їх було вже понад 4 млн. чоловік. 

Щорічний випуск інженерів становив близько 400 тис. чол. Якщо 

розглянути звичайний колектив машинобудівного підприємства, то його 

склад у відсотковому відношенні має такий вигляд: робітники – 82, ІТП – 

13, службовці – 3,5, учні – 1,5. 

Зміщення акценту на розумові функції у виробничому процесі 

зумовило зростання ролі загальноосвітньої та спеціальної підготовки 

працівників. Знання стали найважливішим чинником підвищення 

продуктивності праці, технічного прогресу, зростання національного 

багатства. 

Якщо раніше велике значення мали навички, придбані тривалим 

досвідом праці, природна кмітливість, то тепер цього вже недостатньо. 

Потрібні наукові знання. Про це свідчать результати спеціальних 

досліджень. 

У 70-х роках одним із авторів книги був зроблений аналіз участі 

робітників і ІТП у технічній творчості на 200 підприємствах різних галузей 

Білорусії, а також аналіз результатів діяльності 170 заслужених 

раціоналізаторів та 17 заслужених винахідників цієї республіки. 

Виявилось, що на підприємствах, при співвідношенні у загальному складі 

промислово-виробничого персоналу числа ІТП до загальної кількості 

працюючих від 10 до 18 відсотків, частка їх серед раціоналізаторів 

коливалася від 30 до 60 відсотків. Частка ж економії у загальному 

економічному ефекті від раціоналізації перевищувала 80 відсотків. 

Серед 170 Заслужених раціоналізаторів робітників було 63, а ІТП – 

107 чол. У середньому один робітник подав 58 пропозицій проти 

48 пропозицій, розроблених одним ІТП. Однак одна пропозиція робітника 

давала ефект 0,77, а ІТП – 2,66 тис. крб., тобто «цінність» одного винаходу 

інженера була приблизно в 3,5 рази більшою, ніж робітника. 

Порівнювались також результати творчості ІТП-практиків (у ті роки 

ще немало було інженерно-технічних працівників без спеціальної освіти) і 

дипломованих інженерів. Тут різниця на користь дипломованих інженерів 

становила приблизно 2-3 рази. 

Усе це свідчить про те, що природні здібності, кмітливість, досвід у 

наш час не можуть компенсувати нестачу наукових і технічних знань. 

Звичайно, не можна казати, що у нас не приділялося уваги освіті. Навіть 
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якщо не брати передвоєнні роки, коли робітники з середньою освітою 

становили лише 8 відсотків, а порівняти дані за останні два десятиріччя, то 

і тут помітний прогрес: частка таких робітників зросла з 60 до 80 відсотків. 

Однак і тепер підприємства зазнають труднощів із обслуговуванням 

сучасного обладнання. В останні роки жива праця людини частіше, ніж 

раніше, стає слабкою ланкою функціонування складних технологічних 

систем. Іноді це може призвести до надзвичайно великих втрат і жахливих 

наслідків для суспільства, як це сталося після Чорнобильської катастрофи. 

Отже, отримання освіти в сучасних умовах – це не абстрактний 

гуманізм, не прагнення забезпечити «всебічний розвиток особистості», а 

об'єктивна потреба виробництва. У розвинених країнах це вже стало 

закономірністю. У Японії 40 відсотків молоді до 25 років мають вищу 

освіту. Дуже багато коштів витрачається на освіту в США.  

Сучасна науково-технічна революція дуже сильно впливає на зміст, 

характер праці, її мотивацію, вимоги до працівника. Це дістало 

відображення в розробках концепції постіндустріального суспільства. 

Якщо спочатку це суспільство розглядалося в поняттях лінійного прогресу, 

економічного зростання, підвищення добробуту і технізації праці, 

внаслідок чого збільшується вільний час, то тепер увага акцентується на 

таких моментах: масове поширення творчої, інтелектуальної праці; якісний 

стрибок в обсягах наукового знання та інформації, що використовуються у 

виробництві; переважання в структурі економіки сфери послуг, науки, 

освіти, культури. 

Однак у центрі всього – людина і перетворення праці для значної 

частини суспільства на різновид творчої діяльності, засіб самореалізації та 

подолання значною мірою відчуження. 

Постіндустріальне суспільство – це суспільство «постекономічне», 

оскільки у перспективі в ньому долається панування економіки 

(виробництва матеріальних благ) над людьми, і основною формою 

життєдіяльності стає розвиток людських здібностей. Це означає, що історія 

розпорядилася так, що теза К. Маркса про комунізм як суспільство, де 

самоціллю стає розвиток людських здібностей, перетворилася з утопії на 

дійсність, але за інших соціально-економічних і політичних умов, ніж 

передбачав К. Маркс. Як зазначав японський соціолог Й. Масуда, 

формується суспільство, де головним бажанням людей буде прагнення 

реалізувати себе. 

Результати соціологічних досліджень показують, що 30-40 років тому 

висока зарплата як мотив до праці займала 1-2 місце, то тепер – 5-7 місце.  

Безумовно, навіть у високорозвинених країнах праця для десятків 

мільйонів людей залишається головним засобом забезпечення життя. Для 

34 відсотків опитаних у Великій Британії праця була не більше, ніж 

засобом заробити на життя. Однак водночас 66 відсотків опитаних 

відповіли, що праця для них є більше, ніж засіб до існування. Вони 

розглядають працю як самореалізацію, джерело насолоди, засіб 

використати своїх навичок і знань. 
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Цікаво порівняти ці дані з аналогічними показниками в умовах 

соціалістичної системи організації праці. Відразу зауважимо, що 

порівняння тут не на користь соціалізму. На початку 60-х років 

ленінградські соціологи, вивчаючи ставлення до праці молодих робітників, 

встановили, що зарплата займає друге місце в структурі мотивації (після 

змісту праці). Через 15 років при повторному дослідженні було виявлено 

зростання значущості цього мотиву. Дослідження у Білорусі в 1980-1989 

рр. також показали, що орієнтація на зарплату міцно утримує перше місце 

в мотивах до праці. Тільки трохи більше 11 відсотків опитаних 

промислових робітників були слабо орієнтовані на підвищення зарплати, а 

близько 70 відсотків виявили високу орієнтацію на матеріальний чинник у 

праці. 

Отже, спостерігається парадоксальна, на перший погляд, картина: у 

розвинених капіталістичних країнах, де традиційно існував культ 

матеріального успіху, за останні десятиріччя висока зарплата як мотив до 

праці відступила на другі ролі, а в соціалістичному суспільстві, яке багато 

років, по суті, ігнорувало цей чинник, він міцно утримував перше місце. 

Насправді ж парадоксу тут немає – підтверджується теорія мотивації 

А. Маслоу, що встановлює ієрархію потреб. Доки не задоволені потреби 

нижчого рівня – в їжі, житлі тощо – на перший план не можуть вийти вищі 

потреби як мотиви до праці. 

Науково-технічна революція в останні роки змінила співвідношення 

«людського капіталу» і капіталу в матеріальній формі, де НТР отримала 

найбільший прояв. 

Інтелектуальна власність людини постіндустріального суспільства 

складається внаслідок величезних витрат праці з виховання дітей у сім'ї, 

витрат держави, приватних фондів і самих громадян на освіту. Вже на 

початку 80-х років, за підрахунками американських економістів, для того, 

щоб виростити дитину до 18 років, включаючи її навчання, сім'ї треба було 

сплатити 58-98 тис. дол. залежно від прибутків сім'ї. Витрати ж на 

підготовку випускників університетів досягають іноді 1 млн. дол. Якщо 

сума щорічного накопичення людського капіталу в 1987–1988 рр. 

становила 2 трлн. 188 млрд. дол., то величина всіх внутрішніх приватних 

інвестицій в американську економіку в 1987 р. здається вельми скромною: 

713 млрд. дол., включаючи витрати бізнесу на будівництво нових 

підприємств і нове обладнання – 388 млрд. дол. Загалом у США вартість 

людського капіталу становить 44 трлн. 585 млрд. дол., а всі активи 

американських фінансових і нефінансових корпорацій в 1985 р. становили 

12 трлн 770 млрд. дол. 

У сфері праці в нашій країні накопичилися такі проблеми, вирішити 

які в найближчому майбутньому неможливо, і водночас без цього не 

можна докорінно поліпшити ситуацію в життєзабезпеченні суспільства. 

Для того, щоб якісно змінити зміст праці, недостатньо тільки підвищувати 

освітній рівень працівників. Якщо при цьому відставатиме технічне 

переоснащення, спостерігатимуться розбіжності між людським чинником і 
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умовами виробництва, а внаслідок цього – незадоволення працею. 

Колишній СРСР в останні десятиріччя свого існування значно відставав у 

цій сфері від розвинених країн світу. Якщо в США і Японії темпи 

оновлення обладнання становили 5-7-10 років (залежно від галузі), то в 

Радянському Союзі: в промисловості в цілому – 40 років, в 

машинобудуванні – 50, в енергетиці – ще більше. Навіть фізично нове 

обладнання часто було морально застарілим, адже лише 14 відсотків 

верстатів випускалося на світовому рівні. У той час, як передові країни 

вступили в стадію формування постіндустріального суспільства, у нас 

залишилися не вирішеними проблеми елементарної механізації 

трудомістких процесів. Уже впродовж багатьох років навіть у 

промисловості рівень ручної праці залишається досить високим (близько 

40 відсотків). 

Одержаний у спадщину від СРСР технічний рівень виробництва в 

Україні поки що залишається досить низьким. По деяких показниках 

спостерігається тенденція погіршення становища. Наприклад, у загальному 

виробництві металорізальних верстатів частка верстатів з числовим 

програмним управлінням скоротилась з 8,7 відсотка в 1990 р. до 0,9 

відсотка в 1998 р. Якщо в 1990 р. було знято з виробництва застарілої 

продукції машинобудування 635 видів, то в 1998 р. всього 35. Значно 

скоротився науковий потенціал, що виконує науково-технічні роботи: з 

313 тис. в 1990 р. до 135 тис. чоловік у 1998 р. Через відсутність 

фінансування та інші причини інноваційна діяльність промислових 

підприємств майже повністю припинилась. Зокрема, промислових роботів 

у 1998 р. було впроваджено всього 2 (проти 149 штук у 1991 р.); верстатів з 

числовим програмним управлінням – 43 (проти 1787 в 1991 р.). 

Як бачимо, розвиток матеріально-технічної бази виробництва зараз 

знаходиться у незадовільному стані. Проте друга сторона процесу 

виробництва – робоча сила – виглядає краще. Показники підготовки 

робітничого класу у професійно-технічних навчальних закладах знизились 

не суттєво: у розрахунку на 10 тис. населення із 127 в 1990 р. до 106 в 

1998 р. А підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах III-IV 

рівнів збільшилась із 170 до 242 відповідно. Високий рівень підготовки 

робочої сили є важливою передумовою для виходу із економічної кризи і 

подальшого науково-технічного прогресу. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Васильєв Ю. П. Управление развитием производства. Опыт США. – М., 

1989. 

2. Власов А. Г. Активизация человеческого фактора на японских 

предприятиях. – М., 1989. 

3. Герчиков В. И. Социальное планирование и социологические службы в 

промышленности. – Новосибирск, 1984. 

4. Горбунов В. М. Управление социальным развитием трудового 

коллектива. – К., 1998. 



Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 145 

5. Дикарева А. А., Мирская М.И. Социология труда. – М., 1989. 

6. Лукашевич Н. П. Основы социологии труда. – К., 1994. 

7. Полторак В. А. Социология. Основы социологии труда и управления. – 

К., 1992. – С. 90-102. 

8. Сероштан Н. А., Алдохин И. П., Кулиш С. А. и др. Социология труда. – 

Харьков, 1990. 

9. Тарасов В. К. Персонал-технология. Отбор менеджеров. – Л., 1989.  

10. Тощенко Ж. Т. Социальные резервы труда. – М., 1989.  

11. Горлач Н. И., Дворецкая Г. В., Махнорылов В. П. Социология труда. – 

К., 1990. 

12. Патрушев В. И. Социальные резервы трудового коллектива: пути 

реализации (социологический анализ). – К., 1990. 

13. Афонин А. С. Основы мотивации труда: организационно-

экономические аспекты. – К., МЗУУП, 1994. 

 

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 

ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Чубіна А. С. 

НК – Горенко Л. М., к.і.н., доц. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

Проблема участі особи у політиці є дискусійною із найдавніших часів. 

Одні мислителі вважали політику елітарним видом діяльності, інші – 

притримувалися думки, що участь громадян у політиці визначена вже 

самою суттю людської спільноти, бо політика пронизує всі види 

життєдіяльності кожного індивіда, має значний вплив на соціальні, 

побутові умови житія людей, на їх настрій та духовність. 

Людина є первинним суб’єктом політики, який характеризується: 

різною участю у політичному житті; різними можливостями впливу на 

владу; мірою політичної активності. 

Ставлення людини до політики може набирати різноманітних виявів 

політичної поведінки – від беззаперечного схвалення до прихованого 

опору або політичного екстремізму. 

Поняття «політична людина» включає усі типи учасників політичного 

процесу – від пересічного виборця до керівника держави. Серед «людей 

політичних» можна виділити лідера, активіста, керівника, професійного 

політика, державного урядовця, представника «маси», учасника натовпу та 

ін. 

Розглядаючи особу як суб’єкта політики, необхідно мати на увазі 

насамперед її політичний статус у суспільстві, який у значній мірі визначає 

форми, масштаби і результати політичної активності індивіда. У реальній 
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дійсності можна виділити кілька типів політичного статусу особи, що 

визначає сутність її залучення у політику. 

Перший тип політичного статусу – пересічний член суспільства, який 

має майже виключно статус об’єкта політики. Він не цікавиться 

політикою, не бере участі у політичному процесі, не має ніякого впливу на 

політичні відносини. Другий тип політичного статусу – пересічний член 

суспільства, який характеризується високим політичним інтересом і 

політичною активністю. Він може брати участь у політичному житті 

самостійно та спонтанно чи бути членом об’єднання громадян. 

Третій тип політичного статусу – політичний лідер. Він може бути 

формальним і неформальним, місцевого або загальнонаціонального 

значення та ін. 

Четвертий тип політичного статусу – професійний політик, для якого 

політична діяльність є не тільки головним заняттям, джерелом існування, 

але й змістом життя. 

Вдалу спробу згрупувати різноманітні підходи до визначення рівнів і 

залученості особистості до політики й типів особистості залежно від її 

ставлення до політики зробили українські учені О. В. Лазоренко та 

О. О. Лазоренко. 

Політична діяльність особи може здійснюватися у формі політичної 

участі та політичного функціонування. Якщо політичне функціонування – 

це професійна політична діяльність, то політична участь – це здійснення 

або підтримка громадянами певних акцій, здійснення тиску на органи 

влади з метою висловлення певних позицій, вимог тощо. Розрізняють 

колективну та індивідуальну, примусову та добровільну, активну і 

пасивну, традиційну та альтернативну, революційну та охоронну участь. 

Активна включеність особи у політичний процес потребує соціально-

економічних, політико-організаційних, політико-правових передумов. На 

політичну поведінку людини також впливають психологічні та біологічні 

характеристики (стать, вік, темперамент, воля, стан фізичного здоров’я 

тощо). 

Соціально-економічні передумови пов’язані із задоволенням 

первинних потреб людини в основних товарах і послугах, житлово-

побутових умовах, отриманні відповідної освіти. Закономірний 

взаємозв’язок політичної активності людини з рівнем її благополуччя 

доводиться політологічними та конкретно-соціологічними дослідженнями. 

Зокрема, американський дослідник С. Ліпсет робить висновок, що 

матеріально забезпечені люди є ліберальнішими та демократичнішими, а 

бідні – агресивнішими, менш толерантними, нетерпимими. 

Особливо помітний вплив на політичну свідомість і політичну 

поведінку має рівень освіти. Чим він вищий, тим громадянин більш 

політично орієнтований. Освіта розширює політичний світогляд людини, 

допомагає їй зрозуміти зміст політики, запобігає від прихильності 

екстремістським доктринам і методам політичної діяльності. 
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Наступною важливою передумовою активної та дієвої участі особи у 

політичному процесі є політико-організаційні передумови, які визначають 

реальні можливості та рамки політичної діяльності громадян. Держава 

регулює спрямованість і рівень політичної активності громадян, їх 

об’єднань. При тоталітарному режимі участь громадян у політичному 

житті має формальний характер, а демократичне суспільство надає широкі 

можливості для участі особи ц політичному житті спільноти. 

Важливу роль у регулюванні політичної активності особи відіграють 

існуючі у суспільстві політико-правові норми. Сюди відносяться 

загальновизнані міжнародні норми, національне законодавство, окремі 

політичні рішення органів державної влади, політичні традиції, свідомість 

та культура. 

У сучасних демократичних державах існують найрізноманітніші 

форми політичної участі: референдуми, вибори, участь у діяльності 

державних органів влади, збори, конгреси, участь у діяльності об'єднань 

громадян, демонстрації, мітинги, пікети, страйки тощо. Форми політичної 

діяльності громадян можуть бути інституційними, санкціонованими 

законом, і неінституційними, протиправними, наприклад, несанкціоновані 

мітинги, самовільне захоплення влади. 

Політичну поведінку особи може характеризувати не лише активна 

позиція, але і відчуження. Політичне відчуження фіксує наявність розриву 

між суспільством і людиною, воно проявляється у безсиллі індивіда 

впливати на розвиток політичних подій, сприйнятті людиною політичних 

інститутів як ворожих її інтересам. Проявами політичного відчуження є 

абсентеїзм, конформізм, соціальна апатія тощо. Причинами політичного 

відчуження є втрата соціальних ідеалів, падіння рівня довіри до органів 

влади, прагнення людини відгородитися від політики тощо. 
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Свідомість людини, відображаючи об'єктивні потреби суспільного 

розвитку, є передумовою та регулятором поведінки людини. Саме 

свідомість надає цілеспрямованого характеру людській діяльності. 

Правосвідомість є специфічною формою суспільної свідомості. 

Правосвідомість – це система відображення правової дійсності у 

поглядах, теоріях, концепціях, почуттях, уявленнях людей про право, його 

місце і роль у забезпеченні свободи особи та інших загальнолюдських 

цінностей. 

Ключовий пункт правосвідомості – усвідомлення людьми цінностей 

природного права, прав і свобод людини й оцінка чинного права з погляду 

його відповідності загальнолюдським цінностям, закріпленим у 

міжнародних документах про права людини. Правосвідомість не тільки 

відображається у правових категоріях, концепціях, теоріях, почуттях, 

поглядах людей на правову дійсність, але й спрямовує суб'єктів права на 

певні зміни у правовому середовищі, прогнозує і моделює їх. 

У структурі правосвідомості виділяють такі елементи. 

1. Правова психологія – це структурний елемент правосвідомості, що 

включає правові почуття, настрої, інші емоційні сприйняття правових 

явищ. 

Виникнення й існування правової психології пов'язане з властивістю 

людей безпосередньо чуттєво відображати правове середовище, емоційно 

реагувати на зовнішні правові явища. При цьому вона відображає право не 

узагальнено, а конкретизовано. 

У структурі правової психології виділяють: 

• сталі частини (настрої, почуття, переживання); 

• пізнавальні частини (правові емпіричні знання, уявлення, погляди); 

• емоційні складові (правові емоції, почуття, настрої); 

• регулятивні елементи (правові звички, традиції). 

2. Правова ідеологія – це структурний елемент правосвідомості, який 

охоплює знання, уявлення, поняття про зміст права, що формуються у 

результаті правового виховання та юридичних наукових досліджень. 

Іншими словами, це система правових принципів, ідей, теорій, 

концепцій, які відображають теоретичне (наукове) відношення суспільства 

до права, державно-правового розвитку, правових режимів, упорядкування 

суспільних відносин. 

У структурі правової ідеології виділяють такі складові: 

• правові ідеї, теорії, переконання; 

• правові поняття, правові категорії; 
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• правові принципи. 

На відміну від правової психології, що формується стихійно, правова 

ідеологія формується у результаті наукового, теоретичного відображення 

правової дійсності, на основі узагальнення і розвитку найбільш відомих і 

значущих державно-правових теорій минулого і сучасного, вивчення 

основних закономірностей становлення, розвитку і функціонування 

держави і права. 

Сучасна правова ідеологія включає: концепцію поділу влади, 

визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над інтересами окремих 

верств суспільства і, відповідно, домінування загальновизнаних норм 

міжнародного права, теорію правової держави і громадянського 

суспільства, принципи демократизму, гуманізму, невідчуження природних 

прав людини тощо. 

3. Правова поведінка – це вольова сторона правосвідомості, яка 

становить процес перетворення норм права у реальну правову поведінку. 

У структурі поведінкової частини правосвідомості виділяють такі 

елементи: 

• мотиви правової поведінки; 

• правові установки, які є одним із найбільш складних компонентів 

правосвідомості. Вони відображають не тільки готовність до певної 

правової поведінки, а й схильність до певних уявлень, оцінки правових 

явищ. 

Класифікувати правосвідомість можна за різними підставами. 

1. 3а суб'єктами (носіями) правосвідомості: індивідуальна; групова та 

суспільна. 

2. За глибиною відображення правової дійсності: повсякденна 

(буденна, непрофесійна); професійна (практиків-юристів); наукова 

(теоретична). 

Правосвідомість як система відображення правової дійсності є 

необхідною умовою створення норм права, їх точної та повної реалізації. 

Вона виступає фактором поваги до права. 

Роль правосвідомості у процесі правотворчості виявляється у тому, 

що вона: певною мірою начебто випереджає юридичне право, є 

безпосереднім ідейним його джерелом, існує «до» права; діє «паралельно» 

з правом: визначає потреби і напрямки вдосконалення права; визначає 

зміни та перспективи його розвитку; безпосередньо впливає на процес та 

результати правотворчості. 

Роль правосвідомості у правореалізації полягає у тому, що вона є: 

 орієнтиром вибору доцільного, оптимального варіанта поведінки 

у межах норм права, які реалізуються; 

 інтелектуальним інструментом ефективного використання 

законодавства, тлумачення норм права; 

 ідейно-моральним вимірювачем професіоналізму діяльності 

посадових осіб; 
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 способом забезпечення законності та справедливості застосування 

норм права. 

У свою чергу право впливає на правосвідомість тим, що право – 

найважливіше джерело формування, зміни та розвитку правосвідомості. 

Деформація правосвідомості – це її перекручування, "руйнування" 

позитивних ідей, установок, почуттів та переконань. 

Види деформації правосвідомості такі: 

1. Правовий інфантилізм – несформованість, недостатній рівень 

правових знань за особистої впевненості у власній високій професійній 

юридичній підготовці; 

2. Правовий дилетантизм – вільне поводження із законами або з 

оцінками юридичної ситуації не через корисливі мотиви, а через 

недбалість ставлення до юридичних цінностей; 

3. Правовий ідеалізм – гіпертрофоване уявлення про роль юридичних 

засобів при вирішенні соціально-економічних, політичних та інших 

завдань; 

4. Правовий нігілізм – заперечення соціальної цінності права, свідоме 

ігнорування вимог закону, різко критичне ставлення до вимог дотримання 

права та поваги до нього. 

Правовий нігілізм українського суспільства має глибоке історичне 

коріння. Багатовікова правова незабезпеченість суспільства, нерівність 

перед законом і судом, правовий цинізм уряду та інших вищих органів 

влади, викорінення національної самобутності народу – все це «вбивало 

будь-яку повагу до законності» у Російській державі, до складу якої 

протягом століть входила більшість території України. Правовий нігілізм в 

Україні за часів СРСР – результат певної деформації правосвідомості та 

правового регулювання того періоду. 

У СРСР правовий нігілізм мав дві форми: 

1) теоретичну (ідеологічну), коли на державному рівні 

обґрунтовувалися ідеї про відмирання держави і права при соціалізмі, що 

принижувало роль права у суспільному житті, про перевагу всесвітньої 

пролетарської революції над правами людини, про перевагу постанов 

комуністичної партії перед законами, про вторинність права та ін.; 

2) практичну, коли згідно з офіційною ідеологією було накопичено 

велику кількість нормативних актів, які або були морально застарілими, 

або містили декларації та лозунги, неясні та нечіткі формулювання, або 

суперечили один одному. Це призвело до правової деградації суспільства, 

до зневіри у право, до зневаження ним; встановлені державою норми права 

не виконувалися самими ж органами держави та посадовими особами, що 

спричинило появу відомчого нігілізму; правозастосовчі та правоохоронні 

органи діяли відповідно до принципу пріоритету доцільності перед правом 

та законом. 

Нині причинами (крім економічних, політичних та інших) прояву 

правового нігілізму в Україні можна вважати: 
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 невпорядкованість законодавства, його нестабільність та 

наявність суперечностей; 

 низьку правову культуру в суспільстві; 

 слабкість механізму приведення у дію прийнятих законів та ін. 

Спеціальними засобами, які можуть сприяти подоланню правового 

нігілізму, можна назвати: 

1) якість законів та інших нормативних актів; забезпечення належної 

ролі законів у системі нормативних актів; наявність стабільності та 

одноманітності у регулюванні суспільних відносин; 

2) авторитет державної влади та відпрацьованість механізму її дії; 

наявність розвиненої державної структури, що здатна забезпечити 

виконання права; удосконалення системи правоохоронних органів та 

правозастосовчої діяльності; зміцнення законності; підвищення ролі судів; 

3) високий рівень правосвідомості, який би дозволяв працювати 

закону: збереження самобутності правової культури; поліпшення системи 

правової інформації, професійного навчання та виховання юристів тощо. 
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Поринувши в історію виникнення преси на Черкащині, можна 

говорити про те, що ще з 30–40 рр. XX століття  преса відігравала важливу 

роль для суспільства. Класифікація газетної періодики проводилася за 

різними змістовими ознаками, що всебічно віддзеркалюють специфіку 

історичного періоду та розвитку суспільно-політичних процесів, хід 

революції та громадянської війни: за походженням та призначенням, 

мовою, хронологією, періодичністю, географічною локалізацією. 

Журнальна публікація, значно випереджаючи книгу за оперативністю 

подання матеріалів, виступала одним із основних засобів інформаційних 

сполучень. Матеріали друкувались українською та російською мовами. 

Історія першої обласної газети Черкаського регіону така ж складна й 

суперечлива, як і доля всієї держави. За 97 років свого існування вона 

подолала тернистий шлях від підпільного до офіційного видання області. 

На її сторінках пройшли фаховий гарт сотні журналістів різних поколінь. 

Свій родовід перша офіційна газета регіону веде з 5 листопада 

далекого 1918 р. з часу виходу першого номера газети «Знамя 

коммунизма». Випуск газети готував А. М. Рибак, відряджений Київським 

підпільним губернським комітетом для роботи в глибинці. Друкували 

газету в Умані. Пізніше на зміну їй прийшли інші регіональні видання з 

різними назвами: у 1919 р. інформаційною трибуною стали «Беднота», 

«Известия уездного Совета рабочих, крестьянских и казацких депутатов 

Черкасчины», «Вісті Черкаського повітового виконкому Ради робітничих, 

селянських та червоноармійських депутатів». У 1923–1930 рр. газета 

виходила під такими назвами як «Шлях революції», «Робітничо-селянське 

око», «Радянська думка», «Прапор комуни». У грудні 1943 р. у Черкасах 

почали виходити «Черкаські вісті», пізніше «Прапор комунізму», який 

редагували С. П. Найден, В. В. Казнадзей. 

Значною подією у розширенні інформаційних можливостей краю став 

вихід обласної газети  «Черкаська правда» – спадкоємиці попередніх 

видань  Шевченкового краю,  перший номер якої побачив світ 7 лютого 

1954р., через місяць після оприлюднення Указу про утворення Черкаської 

області. Редакцію очолив досвідчений організатор преси, київський 

журналіст Євген Гольцев. У колектив прийшли талановиті газетярі Кузьма 

Традюк, Олег Онищенко, Олексій Срібленець, Іван Матвієнко, Михайло 

Федорченко, Іван Голубничий, Осип Айзенберг, Віктор Загребенюк, 

Валиль Стецюк, Борис Фрумгарц та Василь Симоненко. 

Під назвою «Черкаська правда» газета виходила 37 років, ставши 

часописом створення і розвитку наймолодшої в Україні області. 

Підтримавши започатковані Євгеном Гольцевим традиції, обласну газету 

редагували Лілія Шитова, Володимир Мислюк, Борис Педченко. 

Свого часу у «Черкаській правді» працював український письменник 

Семен Скляренко, у редакції були трудові книжки лауреата Державної 

премії СРСР Івана Рябокляча, формувалися таланти трьох лауреатів 

Національної премії України імені Тараса Шевченка Олександра Найдена, 

Василя Симоненка, Василя Захарченка, понад двадцяти заслужених діячів 
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мистецтва, заслужених журналістів України. Членами редколегії газети у 

різний час були легендарні Євгенія Буркацька, Григорій Байда, Федір 

Дубковецький, Омелян Парубок, Герої Радянського Союзу Олександр 

Тканко, перший комендант Рейхстагу Федір Зінченко. 

З 1 січня 1991 р. по теперішній час газета виходить під назвою 

«Черкаський край». У 1968 р., з нагоди 50-річного ювілею, газета 

нагороджена орденом «Знак Пошани», у 2004 р. – почесною грамотою 

Черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради. 

Нині засновниками видання є обласна рада та трудовий колектив 

редакції. Перейнявши естафету від попередніх керівників, очолювали 

редакційний колектив Володимир Головковський, Сергій Халупінський, 

сьогодні – Тетяна Калиновська. 

Сучасна редакція газети – це високопрофесійний колектив, який не 

лише свято береже традиції, а й працює над запровадженням нових 

інформаційних форматів. «Черкаський край» ставить перед собою 

завдання популяризувати досвід кращих регіонів та підприємств, 

місцевого самоврядування, приклади соціального партнерства, 

впровадження новітніх технологій. 

Газета завжди стоїть на позиції читачів. Після публікацій про життя 

регіонів та їхніх мешканців до редакції надходить чимало відгуків. 

Докладно вивчаються проблемні питання та порушується їх обговорення 

на сторінках газети. При редакції працює Школа юних репортерів,  у 

рамках якої юні кореспонденти, школярі та студенти, освоюють ази 

журналістської професії, публікуються на сторінках видання. 

На досвіді «Черкаського краю» ми переконалися: якщо журналіст 

береться за висвітлення якоїсь теми і веде її протягом тривалого часу – ці 

публікації неодмінно набувають широкого розголосу. Враховуючи це,  

практикується, щоб кожен журналіст мав спеціалізацію, рубрики, 

матеріали під якими публікувалися б систематично. У цьому запорука 

успіху як окремого журналіста, так і колективу в цілому. Не випадково 

праця чи не кожного з членів редакційного колективу відзначена 

численними відзнаками і дипломами Держкомтелерадіо України, Спілки 

журналістів України, обласної влади, галузевими нагородами. 

«Черкаський край» співпрацює з численним творчим загалом 

Черкащини, центральними телеканалами і газетами, земляками із 

закордону. Впродовж багатьох років склалися творчі стосунки з колишнім 

черкаським журналістом, нині редактором газети «Свобода» Левом 

Хмельковським та спеціальним фотокореспондентом Володимиром 

Палагутою (США). 

Готуючись до поважного ювілею, редакція «Черкаського краю» 

удосконалює інформаційне наповнення, дизайн газети: видання виходить 

збільшеним обсягом – по 16 повнокольорових сторінок у середу і 

п’ятницю. Кожна із шпальт має тематичну спрямованість, серед них як 

традиційні «Поступ влади», «Місцеве самоврядування», «Світ бізнесу», 

«Панорама», «Читач-газета», «Добрий господар», так і якісно нові – 
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«Репортер», «Агробізнес», «Політика», «Сільгоспконтроль»,  «До високої 

якості – разом», «Живи і працюй на Черкащині», «Черкащині-60», «Наша 

Шевченкіана», «Мандри». 

За часи свого існування газета «Черкаський край»  пройшла нелегкий 

шлях від підпільного до офіційного видання області. Газета постійно 

вдосконалювалась, здобувала високопрофесійний колектив. Завдяки 

плідній роботі редакційних колективів усіх поколінь газета «Черкаський 

край» отримала чимало нагород і вітань. А також стала  фаворитом серед 

мешканців міста та області. 
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Управлінське рішення в органах та підрозділах цивільного захисту 

завжди, а особливо в надзвичайних умовах, має директивний, владний 

характер і є обов’язковим для виконання всіма особами, яким воно 

адресується та встановлює обов’язкові правила поведінки, що регулюють 

окремі управлінські відносини; воно може стосуватись як усього 

підрозділу так і окремих його членів. При прийнятті управлінського 

рішення керівнику необхідно застосовувати науковий підхід. Адже 

прийняття кожного рішення – це необхідність балансу між вигодою, 

витратами, ризиком. Знизити ризик значною мірою допомагає системний 

аналіз, який полягає у  раціональній системі послідовних операцій в аналізі 

конкретної ситуації.  

Рішення, як правило, приймається самим керівником на основі 

принципу єдиноначальності, але не можна при цьому забувати і про 

значення колегіальності, що є перевіреним засобом вироблення найбільш 

http://www.kray.ck.ua/about
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правильних і обґрунтованих рішень. Ці два принципи нерозривно пов’язані 

і не суперечать один одному. Якщо в єдиноначальних органах управління 

діє принцип персональної відповідальності за виконання прийнятого 

рішення, то в органах, що працюють на основі колегіальності, до 

ухвалення рішення застосовуються обговорення і підготовка рішень 

широким колом осіб. Від цих принципів у практиці зустрічаються 

відступи. Якщо права єдиноначальника одержує людина негнучка, яка 

страждає при цьому нездоровим честолюбством, вона бачить лише одну 

сторону єдиноначальності, що дозволяє йому командувати. Тим самим 

вона вільно чи мимоволі ігнорує ініціативу підлеглих, відривається від 

думки колективу, не використовує досвід працівників. Деякі керівники, 

навпаки, прагнуть погодити будь-які питання на засіданні колегії, хоча 

вони цілком входять в одноособову компетенцію цієї посадової особи. Це 

веде до зайвої втрати часу, знімає персональну відповідальність за 

прийняте рішення. Не слід забувати, що велику роль відіграє і 

самостійність у прийнятті рішень. Це означає право кожного працівника на 

ті чи інші дії в сфері своєї компетенції у межах поставлених завдань, 

наказів і розпоряджень вищих інстанцій. Тому варто чітко визначити, які 

рішення можуть прийматися на різних рівнях управління, як керівники 

повинні контролювати роботу підлеглих їм органів і працівників, не 

підриваючи водночас їхньої самостійності та ініціативи. Часто керівники, 

які стоять нижче, мають тенденцію не брати на себе рішення питань, 

пов’язаних із ризиком припуститися серйозних помилок. Однак кількість 

таких помилок може бути зменшена при чіткому визначенні кола завдань, 

що вимагають попереднього узгодження з вищими органами, 

кваліфікованим методичним керівництвом, а також дослідження причин 

помилок, щоб уникнути їх у майбутньому. 

Управлінське рішення приймається у встановленому процедурному 

порядку, який регламентується відповідними нормативними актами. Будь-

яке управлінське рішення приймається не тільки на підставі та залежно від 

характеру відповідної інформації про управлінську систему, але його вибір 

визначається також природою управлінської інформації, яка міститься у 

нормах, що регламентують діяльність органів та підрозділів цивільного 

захисту. Рішення про методи, засоби дії на управлінську систему 

приймаються на основі інформації про неї і згідно з управлінською 

інформацією нормативного характеру. У цій взаємозалежності закладені 

передумови та гарантії прийняття оптимальних рішень у рамках вимог 

законності.  

Підкреслимо, що управлінське рішення у тій або іншій мірі завжди 

містить пропозиції, які практика може не підтвердити, тому що не існує і 

не може існувати так званих ідеальних або абсолютних управлінських 

рішень, а достатньо обумовленими можуть вважатися такі рішення, які не 

відображають окремих деталей події, але правильно фіксують їх загальну 

спрямованість і переважні тенденції, залишаючи свободу дій для 

безпосередніх виконавців. 
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У роботі органів та підрозділів цивільного захисту часто виникають 

ситуації, коли необхідно виконувати завдання в умовах постійних і різких 

змін оперативно-службової обстановки. Інколи такі ситуації бувають 

настільки складними, що їх завчасно неможливо передбачити навіть 

найретельніше розробленими планами. Виходячи з умов, які склалися, 

керівник підрозділу має у такій ситуації виявляти ініціативу, вносити в 

типові плани необхідні корективи в залежності від обставин, приймати 

миттєве, рішуче, але правильне і законне рішення, оскільки від 

правильного, адекватного наказу може залежати життя людей. 

Отже, управління органом має бути не тільки оперативним, а й 

гнучким і безперервним. Під безперервністю при цьому розуміється 

стійкість і живучість системи управління, постійне знання керівником 

оперативної обстановки та можливість впливати на неї, тому що 

порушення цієї вимоги неможливо в умовах, коли обстановка набуває 

загрозливого характеру.  

Отже, управлінське рішення – це усвідомлений акт організаційної 

діяльності органів та підрозділів цивільного захисту, пов’язаний із 

вибором мети, шляхів і способів її досягнення. А рішення в надзвичайних 

умовах – це цілеспрямований свідомий вибір оптимальної форми 

поведінки, дії. Успіх виконання поставленого завдання залежить від змісту 

рішення, яке має відповідати ряду таких вимог: доцільність і відповідність 

обставинам, що склалися, відповідність рішення задуму старшого 

начальника, точність, повнота, поєднані із стислістю та якістю викладення 

рішення, тобто воно не повинно містити в собі нічого зайвого, 

двозначностей та суперечностей. 

Показниками ефективності системи управління в органах та 

підрозділах цивільного захисту в цілому, і особливо в надзвичайних 

умовах, є реальні результати діяльності підрозділів, організованість і 

дисципліна членів підрозділів у процесі виконання покладених завдань, а 

також рівень керованості й рівень активності членів підрозділів, установка 

керівника на реально прогнозовану перспективу, винахідливість, 

ініціатива, ділова направленість керівника для досягнення конкретної 

мети, дотримання законності усіма учасниками управлінського процесу. 
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РОЛЬ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Галасун Д. В. 

НК – Парначова Н. В. 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Жюль Мішле, написав: «Виховувати дівчинку – це виховувати саме 

суспільство, тому що воно виходить із родини, де душею є жінка». Проте 

потрібно відмітити, що помітного успіху на цьому поприщі не помічено.  

Жіночий образ переважно зберігається як міфопоетичний. Вона – Єва, 

що прилучила людство до гріхопадіння, амазонка – жінка-войовниця і 

навіть відьма – володарка магічних знань. Правда, література і мистецтво 

докладають чимало зусиль, аби його зруйнувати, надавши йому іншого 

змісту. І досягли в цьому чималих «успіхів». На цьому тлі тенденція 

бачити в жінці політика чи підприємця, що з'явилася останнім часом, не 

має успіху.  

Коли мова заходить про жінку, у нас одразу спрацьовує 

культурологічний стереотип: берегиня домашнього вогнища, мати, 

продовжувачка роду. Це святі ролі жінки, вони були такими протягом 

тисячоліть і такими залишаються. Але у сьогоднішньому світі жінку вже 

давно не влаштовує суто домашня роль. Вона претендує – і небезпідставно 

– на роль значно активнішу. Жінки доводять, що їм цілком під силу 

займатися будь-яким видом бізнесової, економічної, державної, 

законотворчої діяльності.  

Більше того, жінки будуть відігравати щоразу більшу роль на цих 

аренах, що є природнім, логічним виявом цивілізованості суспільства. 

Можливо не всі ми зараз це чітко усвідомлюємо, не всі до цього морально 

готові, проте ми мусимо це сприйняти як даність. Часи суто чоловічого 

керівництва вже давно в минулому. Одним із завдань сучасного 

суспільства є  підвищення статусу жінок, усвідомлення всіма, жінками у 

тому числі, цієї зміни як справи, що підказує здоровий глузд.  

Проблеми, що хвилюють жінку, напевно, в усьому світі схожі. Лише в 

залежності від стабільності, рівня цивілізованості суспільства змінюється 

їхня ієрархія. Для української жінки ця «ієрархія проблем» виглядає таким 

чином: фінансове становище родини (75%), дорожнеча продуктів (45%), 

власне здоров'я та здоров'я родини (42%), безробіття (39%). Іншими 

словами це «проблеми першого рівня», базові, пов'язані із забезпеченням 

нормального рівня життя. А політична нестабільність, економічні 
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реформи, відносини з Росією хвилюють не більше 6% жінок. Цей 

величезний розрив означає фактичну прірву, на одному боці якої – держава 

зі своїми макропроблемами, на іншому – жінка зі щоденними клопотами: 

чим нагодувати, у що одягти, за що лікувати родину. І поки держава не 

зверне увагу на проблеми жінок, вона не зверне уваги на проблеми 

держави.  

Існує достатня законодавча база, що захищала би права жінок, але її 

треба змусити ефективно працювати. Те, що у нас порушаються чи 

ігноруються закони – проблема не лише жіноча. Законодавчо не 

дискриміновані, жінки за рівних умов отримують меншу платню, їх у 

першу чергу звільняють. Маючи маленьку дитину, вони не можуть 

влаштуватися на роботу. Жінки втратили надію на те, що держава їх 

захищає. Більшість із них не довіряють уряду, парламенту, 81% впевнені, 

що не слід повністю довіряти політикам. У масовій свідомості поширена 

теза про те, що прості люди усунені від важелів влади. У чому жінки 

знаходять опору? В собі!  

Проте реальні шанси впевненої у собі жінки зробити вдалу кар'єру 

різко зменшуються залежно від висоти службового щаблю, на який вона 

претендує. Жінки – високі керівники – це, скоріше, дивина у нас, аніж 

правило.  

Досить низький відсоток жінок, які прагнуть робити кар'єру, можна 

пояснити двома причинами. Перша – у самих жінках, у їхній невпевненості 

у своїх силах. Стереотипи щодо «головної місії» жінки міцно укорінені. 

Друга причина – неготовність суспільства, перш за все чоловіків, 

сприйняти позитивно жінку-лідера. Іншими словами, серед чоловіків існує 

стереотип щодо принизливості бути підлеглим жінки, хоча більшість із 

них визнає можливість останніх обіймати високі посади на підставі 

професійних здібностей. Отже, постає завдання зміни цих шкідливих 

соціальних стереотипів, котрі, як і всі стереотипи, просто заважають жити.  

Жінки не просто дають життя, вони можуть зробити його достойним, і 

не лише для себе. Жінка з її мудрістю та прагненням до гармонії 

урівноважує цей світ із його неконтрольованою агресією та боротьбою 

амбіцій.  

Зміна політичного статусу України в сучасному світі, перетворення її 

з колонії на самостійну державу призвело до свідомого і 

неусвідомлюваного перерозподілу соціальних ролей і в самому 

українському суспільстві. Зокрема, відбулися зміни у розумінні 

необхідності деякого перерозподілу ролей, які сьогодні відбуваються в 

основному під тиском зовнішніх стимулів. Проте у сучасному 

українському суспільстві насправді існує об'єктивна необхідність зміни 

традиційних функціональних рольових розподілів між чоловіцтвом та 

жіноцтвом, яка не стає меншою від небажання чи нездатності суспільства 

усвідомити цю необхідність.  

Історично склалося так, що український чоловік брав на себе роль 

борця у визвольних змаганнях нації і гинув у розквіті сил, або ж віддавав 
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сили служінню на бойових фронтах імперії і теж переставав існувати як 

потенційний чи реальний творець своєї нації. Жінка ж залишалась 

берегинею роду, насамперед фізичної його складової. І тому 

найвизначніша її роль, освячена суспільною традицією, була, безумовно, 

сімейною. Зрештою, це на той час був, можливо, єдиний ефективний 

спосіб самозбереження етносу. Жінка-козачка ставала родоначальницею, 

вихователькою, управителькою господарством. Вона відрізнялася 

самостійним, вольовим характером, самоповагою, була стабілізуючим 

чинником у житті українців. Реально ж українська жінка-козачка 

створювала свій світ, свою малу батьківщину і всіма силами охороняла її 

від вторгнення зазвичай руйнівної сили світу чужого, великого. Звідси її 

домашність, сімейність, традиційність. Віддаючи належне тій ментальній 

основі, яку заклала саме жінка-козачка у своїх співплемінниць, треба 

відзначити і досить консервативну роль цих ментальних особливостей 

української жінки в освоєнні нею сьогодні нових суспільних сфер 

самореалізації та діяльності. Укоріненість на традиційності існування лише 

поглиблювалась у часи колоніальної залежності України. Ситуація 

принципово не змінилась і в радянські часи, попри задекларовану 

емансипацію жінки у Радянському Союзі. До сімейного ярма додалася ще 

й державна неволя. Змінилося лише в гірший бік ставлення до жінки-

матері, жінки-домогосподарки. Саме радянські часи знищили повагу до 

власне традиційного способу самореалізації української жінки в сім'ї, не 

змінивши самого реального становища жіноцтва.  

Традиційні розподіли суспільних ролей повинні з необхідністю 

змінитись у вільному суспільстві, яке орієнтоване на європейські засади 

сучасного існування. Роль жінки у такому суспільстві не може 

обмежуватися все лише тією традиційною орієнтацією на роль «берегині». 

Хоч і для реального сучасного українського суспільства ця роль 

залишається дуже актуальною. А чоловік у європейській Україні не може 

бути лише вічним борцем (який, як відомо, залишається «вічно молодим»). 

Колись він повинен дорости і до віку Батька як для конкретної дитини, так 

і для нації. Адже, на жаль, поняття чоловік-Батько, на відміну від жінка-

Мати, і досі не функціонує в українській культурі. Гострота розуміння цієї 

проблеми виникала в критичні моменти української історії.  

Можливо, якоюсь мірою і сучасні наші проблеми в побудові 

української держави пояснюються і підсвідомим підтримуванням та 

культивуванням традиційних рольових розподілів в українському 

суспільстві. Тільки чоловік іде тепер на війну до Верховної Ради, на 

Хрещатик, на сторінки газет, зрештою, – а жінка все так само «тягне» на 

собі дім, дітей, хронічну відсутність грошей і т.ін. Знову і знову 

відтворюється ситуація виживання, заданості суспільства на 

неконструктивну дію, яка не потребує реального співробітництва статей у 

кропіткій повсякденній роботі зі створення справді нового українського 

світу.  
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Сьогодні зарубіжні ЗМІ, характеризуючи Україну, визначають її як 

«молоду державу зі старою і нежиттєздатною нацією». На відміну, 

скажімо, від Польщі, де існує «стара держава із молодою, активною, 

життєдіяльною нацією». Можна погоджуватись із цим, можна не 

погоджуватись, але замислитися варто. Не скажеш, що українське 

суспільство вже зовсім «махнуло на все рукою». Сьогодні досить 

регулярно між черговими кризами та мікроруїнами відбуваються 

інтелектуальні зібрання різного рівня (конференції, семінари, тощо), які 

намагаються вирішити питання: як кардинальним чином змінити чи хоч би 

поліпшити ситуацію в Україні. Проектів безліч. І більшість із них 

виглядають переконливо та привабливо принаймні до їх зустрічі з 

реальним українським життям. Серед таких проектів є і проект приходу 

жінок в українську політику як спосіб реального повороту суспільства на 

істинний шлях, тобто шлях до створення людиноцентрованого, 

розвинутого, стабільного сучасного суспільства. Не можна стверджувати, 

що цей проект сьогодні є популярним у нашому суспільстві. Звичайно, має 

значення не сама фізична наявність жінки у найвищих ешелонах влади, а 

те, які ідеї реалізуються в життя через її представництво там. Взагалі ж, 

простежується пряма кореляція між розвиненістю і стабільністю країни і 

представництвом у її владних структурах жіноцтва. Можна стверджувати: 

світовий досвід підтвердив, що жінки можуть бути професіоналами-

політиками найвищого ґатунку.  

Загальна кількість жінок України задіяна там, де треба вирішувати 

повсякденні побутові проблеми громадян і, зрештою, займатися мало 

творчою рутинною роботою. Можливо в Україні реалізується 

рекомендація Маргарет Тетчер: «Хочеш представництва – візьми чоловіка, 

хочеш реальної роботи – візьми жінку».  

Проте сьогодні українське суспільство має стільки нестерпно 

болючих проблем, більшість із яких пов'язана з найнезахищенішими 

верствами суспільства: жінками, дітьми, людьми похилого віку, що 

доводити необхідність приходу жінки в політику в інтелектуальній 

аудиторії – означає ламатися у відчинені двері. Сьогодні спостерігається 

різке зростання малозабезпечених сімей, основну кількість яких 

становлять сім'ї, що складаються з матері та дитини. Не кажучи вже про 

такі резонансні проблеми українського суспільства, як використання жінки 

як сексуального товару за межами України.  

То які все ж таки перспективи української жінки в українській 

політиці ХХІ століття? Звичайно, можна будувати світлі феміністичні 

утопії, закликаючи суспільство відмовитись від дискредитованих 

цінностей чоловічої цивілізації, і стверджувати, що тільки цей шлях врятує 

людство. Можна вдатися до радикальних феміністичних заходів протесту і 

цим відвоювати для себе біль-менш помітне місце під політичним сонцем, 

як то відбулося із феміністичними рухами Заходу. Зрештою, як стверджує 

Норман Дейвіс у своїй книзі «Європа. Історія», емансипація жіноцтва 

Європи у ХХ столітті, як і сексуальна революція, відбулися не з «доброго 
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дива» і «не від хорошого життя». Одна з причин, що викликають 

принципові зрушення у вже усталених нормах існування суспільств – це 

психологія патріархального суспільства, з його жорстокою позицією щодо 

основного функціонального обов'язку жінки народжувати дітей для 

забезпечення продовження роду. Питання ж сьогодні полягає не в тому, 

щоб «звільнити» жінку від дітонародження, а в тому, щоб надати їй право 

вибору і забезпечити можливість реалізації ще й інших її потенцій як 

повноцінної особистості та члена спільноти.  

На жаль у сучасній реальній українській ситуації нічого визначеного 

про долю жінки в українській політиці стверджувати не доводиться. Щоб 

жінка отримала реальну політичну силу і значення в сьогоднішньому світі, 

Україна повинна стати сучасною цивілізованою європейською країною. З 

другого ж боку, Україна не зможе стати такою державою, якщо українське 

жіноцтво не докладе до цього зусиль. Адже жінка привносить у політику 

інші цінності, ніж чоловік, і орієнтується на пріоритети миру і злагоди, 

добробуту і стабільності. Принаймні це стверджують чимало дослідників 

життя видатних жінок в історії.  

Для того, щоб українське суспільство було більш гармонійним, жінки 

повинні виступати за:  

- розвиток політичної, соціальної і економічної активності жінок у 

суспільстві; створення мережі закладів з допомоги сім'ям, закладів і служб 

по догляду за дітьми, їх соціальній і професійній адаптації;  

- розвиток мережі соціальних служб з допомоги матері і дитині;  

- економічну стабільність, добробут, високий життєвий рівень кожної 

людини через створення єдиної державної політики щодо прибутків 

громадян: заробітної плати, пенсій, стипендій, що гарантуватимуть гідний, 

цивілізований рівень життя громадян, задоволення життєво важливих 

соціальних, професійних і культурних потреб;  

- гармонійно розвинену, здорову людину через законодавчо 

гарантовану безкоштовну систему охорони здоров'я;  

- житло для кожної людини за умови розвитку державного 

будівництва;  

- забезпечення конституційних прав людини на гідне життя;  

- економічно обґрунтовану, диференційовану матеріальну підтримку 

сімей з неповнолітніми дітьми;  

- підтримку молодих сімей;  

- матеріальну підтримку багатодітних сімей;  

- рівну і гарантовану законодавчо участь жінок у політичному, 

державному і економічному житті на всіх рівнях державної ієрархії, в усіх 

сферах державного життя;  

- гарантування рівного права на працю для чоловіків і жінок у всіх 

формах трудової діяльності;  

- гарантії безпеки від насильства, жорстокий контроль за зброєю, 

наркотиками, забезпечення екологічної та психічної безпеки людини.  
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- проведення політики миру, безпеки і добросусідських відносин з 

іншими країнами, за цілісність і недоторканість України, її кордонів, за 

дотримання загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, за 

мирне вирішення конфліктів.  

Зрештою, весь цивілізований світ сьогодні можуть переконати лише 

реальні дії, тобто свідомі, виважені, рішучі й непідкупні громадянські 

ініціативи, які здатні продемонструвати світові, що вже й українці не лише 

не можуть так жити, а й не хочуть так жити.   
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Франкфуртська школа – це критична теорія сучасного 

(індустріального) суспільства, різновид неомарксизму, осередок 

критицизму, заснований у Франкфуртському університеті 1923 р. Від 1935 

до 1953 р. він діяв у вигнанні в США, а потім був відроджений у 

Франкфурті. Франкфуртська школа виникла на базі Інституту соціальних 

досліджень при Університеті Франкфурта-на-Майні. Хоча відлік її 

існування прийнято вести з 1930 р., коли інститут очолив Макс 

Хоркхаймер, але марксистські дослідження велися в Інституті з моменту 

його заснування у 1923 р. Перший його директор, історик і правознавець 

австромарксистського толку Карл Грюнберг, привернув до роботи в 

Інституті цілий ряд талановитих молодих інтелектуалів із комуністичними 

і соціал-демократичними переконаннями, заснував перший великий 

журнал з історії робочого руху в Європі і налагодив тісні зв'язки з 

Інститутом Маркса – Енгельса в Москві. Вже до 1930 р. у 

франкфуртському інституті були закладені основи майбутніх напрямів 

роботи, а його журнал включав новітні статті Карла Корша, Дьордя 

Лукача, Генріха Гроссманна і Давида Рязанова. Макс Хоркхаймер, що став 

директором Інституту в 1930 р., оголосив його метою розробку «соціальної 

філософії», доповненої емпіричними дослідженнями. У 1932 р. попереднє 

видання Інституту, «Архіви історії соціалізму і робочого руху», було 
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замінено на «Журнал соціальних досліджень». Якщо враховувати той 

факт, що подорожі Інституту не пройшли безслідно для світогляду його 

співробітників, то в історії Франкфуртської школи можна буде виділити 

три найважливіші періоди: «європейський» (з моменту виникнення 

«школи» до еміграції її провідних теоретиків у США), «американський» 

(1939-1949 рр.), і нарешті - «західнонімецький» (50-60 роки ХХ ст.). 

Франкфуртська школа оформилася на хвилі розповсюдження 

соціалістичних і фрейдистських ідей у середовищі західних інтелектуалів. 

Необхідність подальшого розвитку марксизму в умовах XX століття, на 

думку франкфуртців, обумовлювалася придушенням робочого руху в 

Західній Європі та небезпеками, викликаними виникненням фашизму і 

нацизму. Не дивлячись на загальноприйняту назву – «школа», – деякі 

дослідники розглядають її більше як сукупність методів, доктрин, 

визначальних позицій, як групу індивідів, часто зі своїми власними 

інтересами та творчими планами, яких дещо поєднує і дещо розділяє. 

Проте ми більше схиляємося до думки, що Франкфуртську школу як 

самобутню систему філософських поглядів більш коректно називати саме 

школою, оскільки ми можемо виділити основні тенденції її існування, 

ідейні джерела, методологічні принципи та основну тематику дослідження. 

Отже, основна тенденція філософії представників даної школи 

полягає у змішенні філософських понять із політ-економічними і 

соціологічними, внаслідок чого перші втрачають свою самостійність і 

перетворюються на віддзеркалення інших. Основними ідейними 

джерелами філософії Франкфуртської школи прийнято вважати марксизм, 

фрейдизм і гегельянство. З огляду на це, можна констатувати, що: у           

К. Маркса були взяті категорія відчуження, класова боротьба (де 

пролетаріат більше не активна сила). Усі суперечності капіталістичного 

суспільства зводилися до категорії відчуження. Історія капіталістичного 

суспільства розумілася як фатально необхідний процес прогресуючого 

божевілля розуму; у З. Фрейда взята ідея людини: структура особи і 

несвідоме. Через фрейдизм – виходячи з принципу задоволення – 

задовольняються всі інстинкти, що приводить до контролю над особою. У 

боротьбі з природою і соціальним середовищем людина пригнічує 

інстинкти, керуючись принципом реальності, змінює їх. Тобто принцип 

задоволення підкоряється принципу реальності, що підпорядковує людину 

суспільству; у Г. Гегеля взятий діалектичний метод, ним замінюється 

діалектичний матеріалізм; взятий також закон заперечення забезпечення, 

який трансформований в абсолютне заперечення (негативна діалектика, як 

назвав її Адорно); у М. Вебера запозичене поняття раціональності, яке 

допомагає піти від «одновимірності» суспільства і людини і створити нове, 

нетотожне мислення, і у дусі якого інтерпретується категорія відчуження, 

до якої зводилися суперечності капіталістичного суспільства; у Е. Канта 

взяті ідеї критики традиційного мислення. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ідейний базис філософії 

франкфуртців склав своєрідний варіант діалектичного фрейдо-марксизму 
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із зверненням до раціональної філософії. Представники даної школи 

вважали, що буржуазне класове суспільство перетворилося на монолітну 

безкласову тоталітарну Систему, в якій революційна роль перетворення 

суспільства переходить маргінальним інтелігентам й аутсайдерам. Сучасне 

суспільство технократичне та існує за рахунок розповсюдження хибної 

свідомості за допомогою засобів масової інформації, а також популярної 

культури, і нав'язуваного культу споживання. Методологічними 

принципами проведення досліджень представниками Франкфуртської 

школи можна вважати заперечення позитивізму з його розділенням 

цінностей та фактів; прихильність до ідей гуманізму, звільнення людини 

від усіх форм експлуатації; акцент на значимість людського начала у 

соціальних стосунках. 

Основною тематикою досліджень науковці називають ерозію ідеалів 

Просвітництва дегуманізуючою технологічною раціональністю, що 

відбувається у сучасному суспільстві; тоді як основними ідеями 

Франкфуртської школи вважаються: зображення пізнього капіталізму та 

соціалізму як різновиду єдиного сучасного індустріального суспільства; 

заперечення революційної ролі пролетаріату; абсолютизація діалектичної 

категорії заперечення; критика тоталітаризму та авторитарної особистості 

тощо. Отже, центр їх філософствування – людина у сучасному 

тоталітарному суспільстві та виявлення можливостей перетворення 

західного індустріального суспільства у вільну асоціацію індивідів, де 

кожний зможе проявити свої можливості для творчості. 

У ХХ столітті питання про взаємовплив людини і влади стало одним з 

центральних у зв’язку з різкими і стрімкими соціально-політичними 

конфліктами і залученням до участі у них величезних мас людей. Як одне з 

можливих пояснень цих феноменів в тридцятих роках нашого століття 

представниками німецької політологічної школи й було введено поняття 

«авторитарної особи». Інтерес до проблеми авторитаризму був пов’язаний 

із виникненням у той час режимів, основним завданням яких було повне і 

беззастережне підкорення особи представникам влади. Виникнення 

подібних режимів, руйнівні результати діяльності яких всім добре відомі, і 

привело дослідників до думки про наявність у людини схильності 

підкорятися авторитету влади. Аналіз вказаних чинників був розпочатий у 

довоєнній Німеччині В. Райхом, Е. Фроммом і представниками 

Франкфуртського Інституту Соціальних Досліджень, що дійшли висновку 

про існування певного психологічного типу, який був названий 

«авторитарною особою». Така людина схильна підтримувати 

недемократичні форми влади, авторитарних політичних лідерів, нетерпима 

до інакомислення, розділяє безліч національних і соціальних забобонів, не 

здатна терпимо ставитися до людей, чиї цінності або спосіб життя істотно 

відрізняються від соціально схвалюваних, може бути агресивною по 

відношенню до них. У післявоєнні роки робота в цьому напрямку була 

продовжена Т. Адорно і його колегами в університеті Берклі в США. Учені 

поставили за свою мету вивчити психологію «потенційного фашиста», 
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ґрунтуючись на психоаналітичній теорії. Результати роботи стали основою 

фундаментальної праці «Авторитарна особа», у якій Т. Адорно та його 

колеги описують етіологію та особливості «синдрому авторитарної особи». 

За визначенням Короткого оксфордського політичного словника, який є 

одним з найавторитетніших джерел зарубіжної політичної науки, 

авторитарна особистість – модель особистості, для якої характерні такі 

риси, як покора, догматизм, упередженість, зневага до слабкості, ворожість 

до представників «чужих» груп і забобонність. 

Отже, загалом, у сучасній соціально-політологічній літературі особа, 

яку відрізняє повне і покірливе підкорення владі, агресивність по 

відношенню до різних меншин (національних, сексуальних і т.ін.) і 

схильність приймати традиційні соціальні норми, схвалювані 

представниками влади (конвенціоналізм), визначається як авторитарна. 

Одним з перших дослідників, який звернувся до розгляду проблеми 

фашизму та причин його виникнення та підтримки масами, був В. Райх, 

який у своїй роботі «Психологія мас і фашизм» використав свої клінічні 

знання характерологічної структури особи для дослідження соціальних і 

політичних явищ. За десять років до Е. Фромма і за два десятиліття до 

«Авторитарної особи» Т. Адорно Райх стверджує, що фашизм виник не 

просто у результаті махінацій німецьких капіталістів або впливу на маси 

властивої Гітлеру харизми. Його витоки слід шукати в психологічній 

структурі німецьких мас. Таким чином, у роботах В. Райха закладені 

фундаментальні основи теорії авторитарної особистості, які, зокрема, 

знайшли свій подальший розвиток у працях Е. Фромма. Загалом, особливо 

значимою роботою Фромма, що принесла йому світове визнання, 

виявилася книга «Втеча від свободи» (1941 р.), у якій розглядаються 

кардинальні проблеми існування людини. Говорячи про садистсько-

мазохістську особу в контексті проблеми підкорення Еріх Фромм одним з 

перших застосовує поняття «авторитарного характеру». Цей термін він 

вважає цілком виправданим, адже подібна особа «… завжди 

характеризується особливим відношенням до влади. Така людина 

захоплюється владою і хоче підкорятися», вона виправдовує будь-яку 

владу самим фактом її існування. Авторитарний характер відрізняється не 

тільки прагненням до підкорення сильнішим, але й нетерпимістю до будь-

якої слабкості та відмінності: «Авторитарна особа знаходить силу для дії, 

лише спираючись на вищу силу… Нестача сили служить для такої людини 

безпомилковою ознакою вини і неповноцінності; якщо влада, в яку вона 

вірить, проявляє ознаку слабкості, то її любов і пошана перетворюються на 

презирство і ненависть. У ній немає «наступальної сили», що дозволяє 

атакувати владу, що встановилася, не віддавшись перед тим в рабство 

іншій, більш сильній владі». 

Таким чином, авторитарна особистість, за Фроммом, характеризується 

поклонінням перед будь-якою силою, захопленням чинною владою; 

нетерпимістю; презирством до слабкості; фаталізмом; ригідністю; 

стереотипністю мислення; конформізмом; консерватизмом і, що 
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найважливіше в межах нашого дослідження, прагненням до підкорення. 

Теорія авторитарної особистості розвивалася особливо активно у роботах 

представників Франкфуртської школи, і, безперечно, окремо слід 

відзначити внесок Т. Адорно до розробки цієї проблематики. Адорно 

відомий як один із засновників франкфуртської критичної школи, яку, з 

деякими обмовками, називають «фрейдомарксистською». Основна мета 

дослідження «Авторитарна особа» – опис «нового антропологічного типу». 

Передбачалося, що характеристики цього типу відповідатимуть 

садистсько-мазохістському характеру. М. Хоркхаймер так описував риси 

авторитарної особи: «Механічне підкорення загальним цінностям, сліпе 

слідування авторитетам, поєднуване зі сліпою ненавистю до всіх опонентів 

і аутсайдерів, стереотипне мислення, прихильність до марновірства, злісне, 

напівморалізоване, напівцинічне відношення до всього людського...». 

Інший класик Франкфуртської школи, Г. Маркузе у своїй роботі 

«Одновимірна людина. Дослідження ідеології Розвинутого Одновимірного 

Суспільства» (1964 р.) також торкається питання особливостей 

формування авторитарної особистості у нашому суспільстві. Зокрема, він 

зазначає, що «в тому ступені, в якому більша свобода веде швидше до 

звуження, ніж до розширення і розвитку інстинктивних потреб і діє 

швидше на користь, ніж проти загального придушення, – можна говорити 

про «інституціоналізовану десублімацію». Саме вона стає першорядним 

чинником формування авторитарної особи у наш час». Тобто він зауважує, 

що передумови для розвитку авторитарного характеру існують не лише за 

умов тоталітарних суспільств, але й у сучасних суспільствах так званої 

«розвиненої демократії». 

Отже, можна підсумувати, що характеристики авторитарного типу 

включають, поряд із тенденцією до підкорення, пасивність, конформізм, 

ригідність (негнучкість) думки, схильність до стереотипів, відсутність 

критичної рефлексії, сексуальне придушення, страх, що викликається всім 

«неідентичним». Якщо ж спробувати виділити ключовий елемент 

характеристики авторитарного характеру, то, на нашу думку, це буде, 

безперечно, особливе некритичне ставлення до влади через прагнення до 

підкорення та приєднання до вищої сили.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОСЛІДНО-

ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ У СИСТЕМІ ДСНС УКРАЇНИ 

 

Сиса О. А. 

НК – Томіленко А. Г., к.і.н., доц. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Дослідно-випробувальна лабораторія є самостійним підрозділом 

УДСНС України у Черкаській області. У своїй діяльності вона керується 

законами України, іншими нормативно-правовими актами, методичними 

рекомендаціями Українського науково-дослідного інституту пожежної 

безпеки ДСНС України (далі – УкрНДІЦЗ), Тимчасовим положенням про 

дослідно-випробувальну лабораторію Головного управління (управління) 

МНС України в областях та м. Київ. 

ДВЛ є юридичною особою, має окремий рахунок, печатку із 

зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. Штати 

ДВЛ затверджуються ДСНС України відповідно до схеми організації 

підрозділів ГУ(У) ДСНС України в областях та м. Київ. 

Дослідно-випробувальна лабораторія УДСНС України у Черкаській 

області створена для: 

 проведення комплексу робіт, пов’язаних із дослідженням пожеж, та 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із ними, визначення показників 

пожежної небезпеки речовин і матеріалів, оцінкою пожежної небезпеки 

об’єктів виробництв, виробів, машин, приладів і обладнання, 

перевіркою якості вогнегасних речовин, випробуваннями пожежно-

технічного озброєння та продукції протипожежного призначення на 

відповідність встановленим вимогам; 

 здійснення ідентифікації зразків продукції, яка піддавалась 

випробуванням, з метою визначення показників пожежної безпеки та 

сертифікації; 

 виконання дослідних робіт за напрямками діяльності оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту і своєї специфікації; 

 надання консультацій з питань пожежної безпеки, перевірки якості 

виконання робіт суб’єктами господарської діяльності, які надають 

послуги та виконують роботи протипожежного призначення; 

 здійснення контролю за дотриманням умов ліцензування в складі 

комісій УДСНС України в областях та м. Київ. 

Начальник ДВЛ підпорядковується безпосередньо начальнику 

УДСНС України у Черкаській області. Начальник здійснює керівництво 
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діяльністю ДВЛ і є безпосереднім начальником для її співробітників і 

працівників, несе персональну відповідальність за виконання покладених 

на ДВЛ завдань, подає у встановленому порядку начальнику УДСНС у 

Черкаській області пропозиції про призначення, звільнення особового 

складу лабораторії та присвоєння спеціальних звань.  

Призначення і звільнення з посади начальника ДВЛ УДСНС у 

Черкаській області здійснюється за погодженням з департаментом 

пожежної безпеки та УкрНДІЦЗ. Начальник ДВЛ може заохочувати та 

накладати стягнення на співробітників лабораторії у межах своєї 

компетенції. 

Посади старшого і середнього начальницького складу ДВЛ 

комплектуються спеціалістами, які мають вищу пожежно-технічну освіту 

(рівня спеціаліста, магістра), а також фахівцями з вищою освітою 

відповідно до спеціалізації ДВЛ. Комплектування посад молодшого 

начальницького складу проводиться з числа осіб із середньою спеціальною 

або загальною середньою освітою. Забороняється використання посад 

молодшого, середнього та старшого начальницького складу ДВЛ в інших 

службах та підрозділах. 

Для забезпечення оперативного виїзду на пожежі в ДВЛ 

організовується цілодобове чотиризмінне чергування співробітників. 

Порядок виїзду на дослідження пожеж визначається наказом начальника 

УДСНС України у Черкаській області. 

Службова діяльність ДВЛ здійснюється на підставі річного та 

квартальних планів роботи ДВЛ, складених згідно з планами: роботи 

УДСНС України у Черкаській області та випробувальних і дослідних 

робіт, затверджених ДСНС України та узгоджених з УкрНДІЦЗ. 

Наукове і методичне забезпечення діяльності ДВЛ здійснює 

УкрНДІЦЗ. Результати дослідних робіт розглядаються та затверджуються 

начальником УДСНС України у Черкаській області. 

 Основними завданнями ДВЛ є: 

 Дослідження пожеж та надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними; 

 Проведення випробувальних робіт; 

 Проведення дослідних робіт; 

 Здійснення заходів контролю за якістю виконання робіт та надання 

послуг протипожежного призначення суб’єктами господарської 

діяльності згідно з умовами ліцензування. 

Відповідно до покладених завдань ДВЛ виконує такі функції: 

 Забезпечує проведення комплексу робіт із дослідження складних 

пожеж, пожеж із загибеллю людей, а також надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із пожежами; 

 Здійснює облік, систематизацію, узагальнення, аналіз і методичне 

опрацювання інформації про досліджені пожежі і надзвичайні ситуації, 

пов’язані з ними, згідно з Настановою з організації роботи ДВЛ. За 

необхідності вносить пропозиції стосовно змін та доповнень до 
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відповідних нормативних документів; 

 Надає консультативну та методичну допомогу працівникам органів 

дізнання УДСНС України та експертно-технічних центрів УМВС 

України (відповідно до плану взаємодії) у розслідуванні пожеж; 

 Виконує випробувальні роботи, пов’язані з діяльністю підрозділів 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України та 

інших юридичних та фізичних осіб; 

 Перевіряє якість та визначає придатність до використання вогнегасних 

речовин; 

 Здійснює ідентифікацію зразків продукції, яка піддавалась 

випробуванням з метою визначення показників пожежної небезпеки та 

сертифікації; 

 Визначає показники пожежної небезпеки речовин і матеріалів, оцінює 

пожежну небезпеку машин, приладів, обладнання, технологічних 

процесів для підприємств (об’єднань), організацій та установ 

(незалежно від форм власності) і фізичних осіб – за договорами. 

Випробування проводиться за умови наявності в ДВЛ засобів 

вимірювальної техніки, які пройшли державну повірку, атестованого 

випробувального обладнання, що відповідає діючим стандартам, на 

підставі методик, передбачених ДСТУ або ГОСТ. За умови акредитації 

ДВЛ в системі УкрСЕПРО або Національній агенції акредитації 

України (НААУ) вона може виконувати сертифікаційні випробування в 

закріпленій галузі акредитації; 

 Здійснює (у межах своєї компетенції) розгляд технічних умов на 

пожежонебезпечну продукцію та подає висновки до УДСНС України у 

Черкаській області щодо їх узгодження у встановленому порядку; 

 Проводить дослідні роботи, спрямовані на розв’язання проблем, що 

виникають у діяльності апарату та підрозділів оперативно-рятувальної 

служби, а за договорами – з підприємствами (об’єднаннями), 

організаціями та установами, фізичними особами; роботи, спрямовані 

на забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів виробництв; 

 Бере участь у виконанні окремих етапів науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, які здійснюються в УкрНДІЦЗ; 

 Надає консультації, здійснює перевірку якості послуг і робіт 

протипожежного призначення згідно з умовами ліцензування, бере 

участь (у межах своєї компетенції) у роботі щодо здійснення контролю 

за реалізацією в Україні пожежонебезпечної продукції, а також 

продукції протипожежного призначення, яка підлягає сертифікації; 

 На підставі аналізу досліджених пожеж та надзвичайних ситуацій 

здійснює роботи, спрямовані на вдосконалення технічних засобів 

пожежогасіння та аварійно-рятувальних робіт, тактичних прийомів і 

способів гасіння пожеж та рятування людей, а також оперативно-

тактичних дій аварійно-рятувальних підрозділів; 
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 Забезпечує впровадження результатів своїх дослідних робіт, схвалених 

Управлінням ДСНС України у Черкаській області та УкрНДІЦЗ; 

 Здійснює інформування відповідних підрозділів МНС України за 

результатами основних напрямків своєї діяльності; 

 Складає та надає інформаційні матеріали з різних питань у галузі 

пожежної безпеки до зацікавлених установ, організацій та відомств, 

юридичних та фізичних осіб через листування, засоби масової 

інформації, виставки та конференції; 

 Комплектує фонд науково-технічної та нормативної літератури і 

забезпечує його поповнення; 

 Здійснює відео- та фотозйомку на пожежах, під час випробувань та 

досліджень. 

Забороняється покладання на ДВЛ функцій, не передбачених цим 

Положенням. 

Матеріально – технічне та фінансове забезпечення 

УДСНС України у Черкаській області забезпечує ДВЛ службовими і 

лабораторними приміщеннями, а також оперативним автомобілем-

лабораторією з цілодобовим режимом чергування водіїв, згідно з чинними 

нормативно-правовими актами ДСНС України. Технічну готовність 

автомобіля-лабораторії і укомплектованість водіями забезпечує загін 

(частина) технічної служби, а приладів і обладнання – ДВЛ. 

Забезпечення ДВЛ приладами, обладнанням, спеціальним одягом та 

спорядженням для виконання функцій, передбачених цим Положенням, 

здійснюється у встановленому порядку. 

Метрологічне забезпечення діяльності ДВЛ складається з повірки 

та/або калібровки засобів вимірювальної техніки і метрологічної атестації 

випробувального обладнання. Повірка та/або калібровка засобів 

вимірювальної техніки здійснюється на підставі переліку, погодженого 

УДСНС України у Черкаській області з республіканським центром 

стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України. 

Метрологічна атестація випробувального обладнання здійснюється на 

підставі договорів (графіків), погоджених з УДСНС України у Черкаській 

області та УкрНДІЦЗ, а також відповідно до вимог ГОСТ 24555-81. 

Первинна атестація випробувального обладнання проводиться обов’язково 

за участю представників УкрНДІЦЗ ДСНС України та 

Держспоживстандарту України.  

Облік, зберігання і списання матеріальних цінностей та витратних 

матеріалів відбувається відповідно до чинного законодавства і в порядку, 

встановленому нормативно-правовими актами ДСНС України. 

Фінансування діяльності ДВЛ здійснюється УДСНС України у 

Черкаській області за рахунок державного бюджету, а також коштів, 

отриманих ДВЛ за договорами щодо виконання робіт та надання послуг, у 

встановленому порядку. Договори на проведення випробувальних та 

дослідних робіт із питань пожежної безпеки з підприємствами, 
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організаціями та установами, незалежно від форм їх власності, а також із 

фізичними особами укладаються ДВЛ самостійно на підставі замовлень. 

Використання коштів, отриманих за виконані роботи, здійснюється на 

підставі та в межах кошторису ДВЛ, у порядку і за формою, 

встановленими чинним законодавством. 

ДВЛ має право виконувати на госпрозрахункових засадах 

випробувальні, дослідні консультаційні та інші роботи. Також ДВЛ має 

право укладати господарчі договори з підприємствами (об’єднаннями), 

організаціями та установами, незалежно від форм власності та відомчої 

підпорядкованості, а також з фізичними особами на: 

 Проведення досліджень пожеж; 

 Проведення випробувань з визначення показників пожежної небезпеки 

речовин і матеріалів; 

 Проведення випробувань пожежно-технічного озброєння, продукції 

протипожежного призначення; 

 Визначення пожежної небезпеки обладнання, виробів, машин, 

технологічних процесів виробництв, а також перевірку їх на 

відповідність протипожежним вимогам стандартів, норм та правил; 

 Консультації з питань пожежної безпеки, а також вирішення інших 

завдань у межах своєї компетенції. 

ДВЛ має право використовувати кошти на розвиток матеріально-

технічної бази та вирішення основних завдань та функцій, покладених на 

ДВЛ, відповідно до чинного законодавства, та здавати в оренду (крім 

нерухомого майна) за узгодженням з керівництвом УДСНС України у 

Черкаській області майно, яке знаходиться у розпорядженні ДВЛ, брати в 

оренду (за договорами) випробувальне обладнання, яке належить іншим 

організаціям (установам). 

Також слід зазначити, що ДВЛ при виконанні покладених на неї 

завдань можуть звертатися в ініціативному порядку за допомогою до 

науково-дослідних підприємств, установ та організацій інших міністерств 

та відомств з метою: залучення фахівців для одержання консультацій у 

процесі виконання досліджень, використання обладнання і приладів та 

проведення стажування працівників із метою засвоєння методик 

використання нових технологічних засобів та обладнання для дослідження 

пожеж та надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГСЧС 

УКРАИНЫ  

 

Ващук О. О., Головко Б. О., 

НК – Вовк Н. П., к.пед.н. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Процессы феминизации и выравнивания мужчин и женщин в правах в 

наши дни обуславливают явление того, что женщины чаще и больше 

стремятся к самостоятельности, независимости, свободе действий, в сфере 

их ценностных ориентаций возросло значение профессиональной карьеры 

и профессионального роста, что подтверждается как в ряде научных 

исследований, так и на основании результатов исследований гендерных 

отношений в современном обществе. В настоящее время в органах и 

подразделениях ГСЧС Украины женский персонал начал занимать 

равноправное место рядом с мужчинами. Женщины-офицеры проходят 

службу в различных подразделениях ГСЧС Украины, однако не все 

должности предусматривают эффективную профессиональную 

деятельность работника, если должность будет занимать женщина.  

Эффективность профессиональной деятельности работника ГСЧС 

Украины зависит не только от профессиональных знаний, умений и 

навыков, сформированных в ходе профессиональной подготовки в вузах 

ГСЧС Украины, но и от личностных качеств, которые сформировались у 

него еще в начале карьеры и продолжают формироваться в процессе 

трудовой деятельности. Учитывая то, что профессиональная деятельность 

работников в системе ГСЧС Украины ставит высокие требования к их 

профессиональным и личностным качествам, а также присутствие в ней 

таких характеристик, как: четкая регламентация деятельности, 

многообразие нестандартных профессиональных ситуаций, – можно 

считать, что определяющими в формировании эффективности 

профессиональной деятельности являются факторы, влияющие на развитие 

профессионально важных качеств работника.  

Целью нашего исследования является определение особенностей 

развития профессионально важных качеств работников ГСЧС Украины, 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=27926&selid=865746
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учитывая их гендерную принадлежность. В ряде исследований находим, 

что профессионально важные качества (ПВК) – важная характеристика 

человека как субъекта труда в ходе исследования профессиональной 

деятельности в системе «субъект труда – профессиональная среда». В 

качестве ПВК могут выступать индивидуально - психологические свойства 

личности (сенсорные, перцептивные, аттенционные, психомоторные, 

мнемические, мыслительные, речевые, эмоциональные, волевые), 

отношение личности:  к себе, к другим людям, к профессиональной 

деятельности, к выполнению профессиональных и служебных задач, 

материальным и идеологическим ценностям и др. Анализ работ 

Пчелинцевой О. Е. позволяет утверждать, что по таким 

характерологическим, типологическим чертам, как: высокие 

коммуникативные способности, добросовестность, мотивация, 

исполнительность, дисциплинированность, эффективность выполнения 

операций, стабильный уровень интеллекта; характеристикам внимания, 

как: высшая интенсивность, концентрация, распределение, устойчивость, 

переключение, – женщины традиционно имеют преимущество. 

На основе материалов Вареника В. В., а также изучения 

профессиограммы специалиста службы гражданской защиты, нами был 

определен перечень основных качеств, необходимых для эффективного 

выполнения их функциональных обязанностей. Среди них нами выделены: 

коммуникативная компетентность, способность действовать нешаблонно, 

общительность, умение наладить контакт с людьми, настойчивость, 

способность выделять в информации существенное, самообладание и 

выдержка; организаторские способности, принципиальность, высокий 

уровень ответственности, способность правильно оценивать людей, 

выявлять их сильные и слабые стороны, распределять внимание между 

несколькими видами действий в процессе деятельности. На основе 

выделенного перечня качеств нами был проведена самооценка уровня 

развития данных качеств у сотрудников ГСЧС Украины, анализ 

результатов опроса позволяет прогнозировать дальнейшую эффективность 

профессиональной деятельности работников ГСЧС в зависимости от их 

гендерной принадлежности. По нашим оценкам, женщины, которые 

проходят службу в ГСЧС, более общительны, восприимчивы к позициям 

собеседника, имеют развитое воображение, что позволяет эффективней 

организовать предотвращение ЧС в тех ситуациях, где есть общение с 

руководителями и представителями учреждений, предприятий и 

организаций, установление контакта, понимания состояния человека. 

Наряду с этим низкий уровень таких характеристик, как уверенность в 

себе, эмоциональная устойчивость и высокая податливость чувствам 

мешают им действовать профессионально и достигать высоких 

показателей. Таким образом, результаты нашего исследования позволяют 

утверждать, что специалистам службы гражданской защиты Украины с 

целью их эффективной служебной и профессиональной деятельности 

необходимо адекватно оценивать свои личностные качества, учитывать 
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свои гендерные особенности и правильно расставлять акценты при их 

проявлении в профессиональной деятельности. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Дубчак, Н. І. Жінки у Збройних Силах України: проблеми гендерної 

політики / Дубчак Наталія Іванівна // Стратегічні пріоритети. – 2008. – 

№4(9). [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн. : 

http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/9/25.pdf. 

2. Селіванова О. В. Деякі аспекти історичного аналізу фемінізації 

військової служби. // Збірник наукових праць №11. Частина ІІ. – 

Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2000. – 

С. 221-225. 

 

 

 

ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

ГРОМАДЯН 

 

Шевцова А. В. 

НК – Усов Д. В., к.філос.н., доц. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Механізм впливу на людину найбільш дієвих маніпуляційних засобів 

енергоінформаційних, лінгвістичних, психотропних і, зокрема, ЗМІ 

заснований на врахуванні її психічних особливостей. При цьому значних 

успіхів досягли саме засоби масової інформації. За їхніми шаблонами 

люди висловлюють "свою" думку, сперечаються один з одним, визначають 

відношення до політичних партій і суспільних лідерів, виховують дітей, 

одягаються, лікуються, худнуть, вибирають покупки і взірці для 

наслідування, закохуються. Помітна програмуюча роль ЗМІ і під час 

виборів, коли, головним чином, вони підводять наївного виборця до думки, 

що тільки пропонований кандидат найкраще захистить його права. При 

цьому виборець переконаний, що вибір він зробив самостійно. 

На цьому фундаменті виростає досить цікава й композиційно багата 

надбудова, що включає теледебати, політичну рекламу, редакційні статті, 

ток-шоу й ще низку менш помітних деталей на кшталт псевдоподій чи 

фальшивої політичної реклами. Сучасні ЗМІ перетворилися в один із 

найголовніших інструментів маніпулювання громадською думкою. 

Використання ЗМІ для політичного маніпулювання сьогодні становить 

найбільшу небезпеку для громадян і демократичного державного ладу. 

Засоби масової інформації виконують такі функції: пізнавальну – 

задоволення інформаційних потреб суспільства; контрольну – 

спостереження за діями суб’єктів влади; формування громадянськості – 

огляд діяльності держави, державних органів, організацій тощо. До 

http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/9/25.pdf
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специфічних функцій належать – редагування та оцінювання інформації, 

що істотно впливає на формування громадської думки. 

Формуючи громадську думку, засоби масової інформації, з одного 

боку, акумулюють досвід і волю мільйонів, а з іншого – впливають не 

тільки на свідомість, а й на вчинки, групові дії людей [1]. 

До переваг інформатизації суспільства слід віднести: швидку обробку 

інформації, інтеграцію в усі сфери життя, свободу преси тощо. До 

недоліків – недостовірність, невчасність, неповноту інформації, 

інформаційні війни тощо. 

 Громадянське суспільство є середовищем реалізації ініціатив 

громадян у вирішенні соціальних, економічних, культурних проблем. Роль 

інструменту у цьому процесі, за допомогою якого здійснюється взаємодія 

між соціально активними громадянами і суспільством, відіграють ЗМІ. 

Роль ЗМІ  в конструювання політичної реальності, питання впливу 

ЗМІ на процес демократичного розвитку суспільства і становлення 

інститутів громадянського суспільства з’ясовували у своїх роботах 

Дзюба М. Т., Горлач М. І., Яковлєв Д. В. та ін. 

Серед всіх ЗМІ за ефективністю впливу на внутрішній світ людини 

особливе місце посідає саме телебачення. Сьогодні воно не тільки 

найбільш масове, але й діюче у напрямку проникнення у людську 

свідомість. Телебачення перше серед інших ЗМІ за силою переконливого 

впливу на громадян. Люди більше довіряють побаченому, ніж почутому 

або прочитаному. Зорова інформація легше сприймається і краще 

запам'ятовується, дозволяючи як би відчути та пережити разом те, що 

відбувається на екрані. Деякі експерти вважають, що саме "домашній 

екран" здатний діяти на людину на рівні підсвідомості, забезпечуючи 

занурення в особливу віртуальну реальність, яка істотно відрізняється від 

дійсного життя. 

Сьогодні політикою можна назвати лише те, що пройшло через екран 

телевізора або друковану пресу. Без них немає ідей, подій, голосних 

скандалів, навіть якщо вони реально існують. Засоби масової інформації, 

насамперед телебачення, нині не стільки відбивають та інтерпретують 

дійсність, скільки конструюють її за своїми правилами і за установками 

замовників. Маючи всі можливості впливу на людей, їхню психіку, ЗМІ в 

майбутньому потенційно можуть підім'яти під себе всі інші галузі влади, 

поставити їх у залежність від власних інтересів. Це створює серйозну 

небезпеку для стійкого розвитку сучасного суспільства, одним з головних 

принципів якого є принцип поділу влади. Вихід з даної ситуації полягає у 

посиленні правового регулювання та суспільного контролю діяльності 

ЗМІ, вихованні критичного відношення до них. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Дзюба М. Т. Роль засобів масової інформації в формуванні громадської 

думки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. –

Київ: 2008. – C.77–81. 



Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 176 

2. Мороз Н. О. Роль засобів масової інформації у формування 

громадського суспільства України (електронний ресурс) - Режим 

доступу: http://gj.nmu.org.ua/pdf/2012/2-3/Moroz.pdf. 

3. Василевич О. Г. Вплив засобів масової інформації на свободу вибору та 

самовизначення людини (електронний ресурс) - режим доступу: 

http://studentam.net.ua/content/view/7441/97. 
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Підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях є метою функціонування системи вищої освіти 

відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» [1, 2]. 

Враховуючи це, професійна підготовка майбутнього фахівця повинна 

будуватися як система умов щодо забезпечення його професійного 

розвитку і саморозвитку. В умовах ВНЗ підґрунтя подальшого 

особистісного та професійного саморозвитку майбутнього фахівця складає 

цілеспрямоване оволодіння ним навичок саморефлексії, вмінь аналізувати 

наявну інформацію про себе та оточуючий світ, надбання та практичне 

застосування навичок стратегічного планування на основі власних 

життєвих цінностей, що у майбутньому сприяє формуванню цілісної, 

психологічно незалежної, автентичної особистості, 

конкурентоспроможного працівника. 

Враховуючи особливі умови професійної діяльності працівників 

органів та підрозділів ДСНС України, ми визначаємо професійний 

саморозвиток майбутнього фахівця служби цивільного захисту  як 

неперервний динамічний процес набуття певної системи соціальних 

навичок і моделювання стосунків, спрямованих на реалізацію 

функціональних обов’язків у середовищі, яке змінюється, в особливих та 

екстремальних умовах практичної діяльності [2, 26].  

Низька потреба у професійному саморозвитку фахівця може бути 

пов’язана із наявністю внутрішніх бар’єрів професійного саморозвитку, 

обумовлених впливом як суб’єктивних, так і об’єктивних факторів. 

Опитування курсантів 1, 4 та 5 курсів факультету пожежної безпеки, 

факультету оперативно-рятувальних сил та факультету управління та 

цивільного захисту ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України  дало 



Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 177 

можливість виявити наявність ряду бар’єрів професійного саморозвитку, 

що обумовлені впливом на курсантів об’єктивних та суб’єктивних 

факторів.  

На основі аналізу результатів опитування курсантів 1 курсу можемо 

стверджувати, що на першому місці перешкоджає їхньому професійному 

саморозвитку низька потреба у саморозвитку. Поряд із цим виявлено 

вплив на курсантів 1 курсу ряду інших факторів, таких як: відсутність 

мотивації до саморозвитку та нерозвиненість самоприйняття й 

самопрогнозування; низький рівень самопізнання, відсутність друзів-

однодумців, зацікавлених у процесі саморозвитку. У меншій мірі 

перешкоджають професійному саморозвитку курсантів 1 курсу такі 

фактори: соціальне оточення, груповий тиск, негативний вплив минулого 

досвіду. Не становить перешкоду для професійного саморозвитку 

курсантів 1 курсу нездатність оцінити, як тебе сприймають інші – можемо 

припустити, що курсанти на 1 курсі навчання ще не мають достатніх знань 

щодо рефлексії як механізму саморозвитку та не розуміють її значення у 

їхньому професійному саморозвитку, тому не розглядають і не виділяють 

даний фактор як перешкоду. 

Результати опитування курсантів 4 та 5 курсу за допомогою методики 

«Діагностика реалізації потреби у саморозвитку» показали, що: прагнення 

у  пізнанні  себе мають 73% курсантів 5 курсу та 94% курсантів 4 курсу; 

регулярно виділяють час для розвитку 70% курсантів 5 курсу та 65% 4 

курсу; аналізують свої дії та оцінюють себе 91,6% курсантів 5 курсу та 

53% 4 курсу; рефлексують свою діяльність, виділяючи для цього окремий 

час 53% курсантів 5 курсу та 64, 7% курсантів 4 курсу; регулярно 

оцінюють свій досвід 83% опитаних із 5 курсу та 76% 4 курсу; розуміють 

вплив на себе оточення та можуть оцінити його наслідки 58% із 5 курсу та 

76% із 4 курсу; керують професійним саморозвитком і мають результати 

75% курсантів 5 курсу 93% 4 курсу.  

Під час проведення дослідження виявлено, що закритість у сприйнятті 

нових ідей та нового досвіду мають 23% всіх опитаних, проте 62 % із них  

відмічають прагнення бути більш відкритим до людей. Здатність 

генерувати нові ідей відмічають 18% опитаних 4 курсу та 14% 5 курсу; 

отримують задоволення від освоєння нового 94% курсантів 4 курсу та 75% 

курсантів 5 курсу; прагнення мати багато знань і вмінь порівняно із 

незалежністю, впевненістю у собі та силою духом мають 30% опитаних 4 

курсу та 23% 5 курсу. 

Вивчення причин низької потреби у професійному саморозвитку 

курсантів під час підготовки у ВНЗ ДСНС України показало, що ними 

можуть бути: відсутність здібностей до самопізнання, його мотиваційних 

та операціональних сторін (самоактуалізації та саморегуляції); 

несформованість механізмів саморозвитку особистості та механізмів 

самопрогнозування;  низький рівень самопослідовності та навичок 

самовиховання, вплив соціального оточення, груповий тиск; наявність 

стійкої системи певних стереотипів та установок.  
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Однією із умов вирішення даної ситуації та подолання виділених 

бар’єрів є підвищення рівня готовності до саморозвитку, що  може бути 

реалізоване через проведення тренінгових занять, спрямованих на 

формування у курсантів механізмів саморозвитку, зокрема, таких як 

самоприйняття, самопрогнозування, а також на розвиток у них 

рефлексивних навичок та умінь.  
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Вимоги до професійної підготовки фахівця ДСНС традиційно 

висуваються з позицій впливу на кандидатів зовнішніх факторів, які 

вимагають від них відповідальності за вибір рішень при виконанні завдань 

у надзвичайних ситуаціях, свідомого ставлення до службових обов’язків, 

формування високих моральних цінностей. 

На сучасному етапі особливо гостро постає проблема  патріотичного 

виховання працівників ДСНС України, адже пропаганда жорстокості, 

бездуховності, насильства, зокрема через засоби масової інформації, 

невизначеність в оцінці подій історичного минулого українського народу 

негативно впливають на формування моральних та патріотичних 

переконань працівників ДСНС України, що негативно відображається на 

виконанні службових обов’язків. 

У сучасній літературі патріотичне виховання трактується як 

виховання, що формує усвідомлення своєї причетності до історії, традицій, 

культури свого народу, любові до своєї Батьківщини, вболівання за долю 

свого народу, його майбутнього. Як сформувати патріотичні ідеали? Вони 

формуються в процесі соціалізації особистості, її навчання, набуття 

соціального досвіду, вони трансформуються в стійкі духовні утворення - 

погляди, ідеали, переконання, цінність орієнтації. У цьому аспекті 

наголосимо на ролі національних традицій, звичаїв та обрядів. Увесь цей 
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досвід впливає на виховання майбутнього працівника ДСНС України, який 

володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й прагне 

включитися в демократичні процеси, у активні реалії державницької 

політики. 

Слід погодитися зі слушною думкою  про те, що у патріотичному 

вихованні "важливо правильно пов'язувати минуле і сучасне нашої країни, 

утверджуючи наступність кращих традицій поколінь. Чим сильніше 

курсанти та студенти під час навчання у вишах  будуть відчувати зв'язок 

часу, минулого і майбутнього, зв'язок своїх особистих інтересів з 

інтересами Вітчизни, чим більш здатна вони будуть сприймати все краще, 

що створене попередніми поколіннями, і прогресивне, що принесла 

свобода, то краще вони будуть уявляти свою роль у здійсненні завдань 

розбудови України, то вищим буде ступінь їх усвідомлення патріотичної 

відповідальності". 

Як свідчать дослідження, у молоді, яка вступає до вищого 

навчального закладу, не розвинена цілісна патріотична свідомість, існує 

певний ідеологічний вакуум, що веде до знищення почуття національної 

гордості, любові до Вітчизни, що ускладнює навчальну та виховну роботу 

з курсантами, а в подальшому впливає на ефективну роботу працівників. 

Серед характерних причин, що стали причиною низького  патріотичного 

виховання працівників ДСНС України є: по-перше, недостатнє 

використання змісту соціально гуманітарних дисциплін у навчально-

виховному процесі; по-друге, ставлення значної частини майбутніх 

працівників до цих дисциплін як до другорядних у їх фаховій підготовці; 

по-третє, недостатня пов'язаність позааудиторних виховних заходів із 

навчальним процесом; по-четверте, недостатнє залучення працівників 

ДСНС  до патріотичної діяльності; по-п'яте, недостатня підготовленість 

викладачів соціально-гуманітарних дисциплін до реалізаціїїх виховних 

можливостей у патріотичному вихованні майбутніх працівників ДСНС. 

Як засвідчує практика, патріотичне виховання майбутніх працівників 

ДСНС України буде зростати, якщо у ВНЗ відбуватиметься систематичне 

засвоєння культурно-історичних, морально-духовних, естетичних знань і 

цінностей, глибоке пізнання  національних традицій, звичаїв, обрядів, 

оволодіння кращими світовими духовними і культурними цінностями.  

Таким чином можна зробити висновок, що глибоке пізнання 

історичного минулого українського народу, оволодіння його 

національними і духовними цінностями, вищими здобутками в різних 

галузях науки, культури і мистецтва – важливі компоненти національно-

патріотичного виховання працівників ДСНС, без якого неможливе 

формування професійно важливих якостей працівників ДСНС України, 

усвідомлення і розвиток яких створюють стійкий потенціал фахівця, 

визначаючи його зрілість як суб’єкта управління власним професійним 

розвитком. 

 

 



Матеріали Міжвузівської наукової інтернет-конференції  

 180 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України «Про дисциплінарний статут служби цивільного 

захисту». 

2. Касимов Б.Е. “Організація управління пожежною охороною.  

3. Адміністративно-правові питання” – М.: Стройиздат, 1977. 

4. Брушлинський М.М. “Моделювання оперативної діяльності пожежної 

служби” – М.: Стройиздат, 1981. 

5. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. 

6. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. 

7. Палеха Ю.І. Організаційна та управлінська культура. 

8. Потеряхин А.Л. Психология управления. 

9. Лендьел М.О. Сучасні методики управління персоналом. 
 

 

 

ПАТРІОТИЗМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

СПІВРОБІТНИКІВ ДСНС 

 

Батько Н. В. 

НК – Дулгерова О. М., к.і.н., доц.  

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ 

 

Патріотизм – це любов до своєї Батьківщини, відданість своєму 

народові, готовність йти заради нього на жертви і подвиги. 

Це результат тривалого цілеспрямованого виховного впливу на 

людину, починаючи з раннього віку. Патріотизм формується під впливом 

ідеології, способу життя та ідейно-виховної роботи. Необхідним атрибутом 

виховання патріотизму є додержання Конституції України, адже захист 

Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, повагу державної 

символіки України – священний обов'язок для кожного громадянина 

України. Формувати національний патріотизм і духовність без рідної мови, 

це пуста балаканина, адже кожній розсудливій людині відомо, що ніде в 

світі немає безнаціонального держави. Ми повинні плекати в собі такі 

почуття, як співчуття своєму народові, який століттями був позбавлений 

власної державності та можливості виховувати свою молодь в 

національно-державному дусі. Саме в традиціях – джерело інтенсивного 

формування духовно-творчого потенціалу особистості. Багатовікова 

практика переконує в цьому. Найефективнішою віддача буде тоді, коли у 

співробітників ДСНС будуть висвітлювати шлях пізнання від рідного до 

чужого, від близького до далекого, від традиційного і національного до 

феноменального та світового. 

Авторитет Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

формується сотнями врятованих життів, ліквідованих пожеж та інших 

надзвичайних ситуацій. Позитивні результати Служби порятунку це 

злагоджена робота професіоналів своєї справи, які постійно 
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вдосконалюють свої навички та вміння. Кращими помічниками в цій 

справі є люди, які все своє життя присвятили боротьбі з надзвичайними 

ситуаціями ветерани Служби порятунку. Для рятувальників ДСНС 

України саме вони являються прикладом для наслідування. Патріотизм 

займає важливу роль у вихованні особового складу Служби і є 

надзвичайно необхідним. Колишніх рятувальників не буває. Саме вони 

своєю невтомною і постійною працею допомагають суспільству 

побудувати в Україні державу з високими моральними, духовними 

цінностями. Особливо нині, у зв'язку з ситуацією в Україні, на Службу 

порятунку покладено ще одна дуже важлива місія – відновлення 

зруйнованих терористами звільнених міст Донбасу. У зв'язку з усім вище 

викладеним, ми можемо бачити, що патріотизм в діяльності співробітників 

ДСНС займає вагоме місце, оскільки жодної людини не змусиш 

ризикувати своїм життям заради інших людей. Це можуть робити тільки 

люди з глибоким почуттям патріотизму в душі до свого народу, 

Батьківщини та й своєї професії. 
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Навчання правил безпеки проводиться у нерозривному зв'язку із 

загальним навчально-виховним процесом під час занять та під час 

проведення ігрових заходів. Міцні навички щодо дотримання правил 

безпеки формуються тривалою та систематичною роз'яснювальною 

роботою. Найбільш поширеною формою навчання дошкільнят правилам 

безпеки в нинішній час є бесіда. Під час проведення занять доцільно 

враховувати події, які траплялися в районі проживання дошкільнят (типові 

порушення правил поведінки на воді, дорожньо-транспортні пригоди за 

участю дітей, розпалювання багать у непристосованих до цього місцях 

тощо). Заняття з правил безпеки мають виховувати у дошкільнят почуття 

відповідальності за власне життя та помешкання, навчати обережності в 

поводженні з вогнем, безпеці відпочинку. 

Профілактична масово-роз'яснювальна робота включає в себе: 
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 заняття з дошкільнятами, 

 бесіди з їхніми батьками, 

 організацію тематичних занять та вікторин, 

 проведення ігрових занять з правил безпеки, 

 зустрічі з працівниками ДСНС, 

 участь в конкурсі малюнків з безпеки життєдіяльності, 

 відвідування    пожежно-технічних    виставок,    аварійно-

рятувальних підрозділів і знайомство з пожежною і аварійно-рятувальною 

технікою, 

 організація пропаганди безпеки життєдіяльності в дошкільному 

навчальному закладі, 

 показ відео-, мультфільмів та лялькових вистав на протипожежну 

тематику. 

Періодично варто запрошувати на батьківські збори працівників 

Управлінь ДСНС та аварійно-рятувальних підрозділів. Після зустрічі 

бесіди доцільно демонструвати фільми, сюжети, в яких йдеться про 

пожежі та інші надзвичайні ситуації, що трапилися в районі, місті, чи з 

дітьми дошкільного віку. 

На початку навчального року необхідно ознайомити дошкільнят зі 

встановленими для дошкільного закладу правилами пожежної безпеки, 

порядком виклику аварійно-рятувальних підрозділів та дій (евакуації) у 

разі виникнення пожежі. Періодично в дошкільному закладі доцільно 

проводити показову навчальну евакуацію. Робота щодо засвоєння правил 

безпеки, набуття дошкільнятами відповідних навичок будуть успішними, 

за умови усвідомленого сприйняття дошкільнятами їхньої необхідності та 

важливості [3, 113]. 

В дитячому віці прийнято виділяти три вікові категорії молодший, 

середній та старший дошкільний вік. Кожен вік відрізняється своїми 

фізичними та психічними особливостями, соціальним статусом в 

дошкільному закладі та в побуті, а отже й іграми, які можуть нести 

потенційну небезпеку. В дошкільному віці діти більше орієнтовані на 

думку вихователя, батьків та старших товаришів. 

Пожежа, аварія або інша екстремальна ситуація природно 

супроводжується емоційною напругою, що для дітей може мати 

непередбачувані наслідки (шок, заїкання тощо). Для попередження таких 

явищ необхідно привчити дітей до спокійного ставлення до подібного роду 

надзвичайних ситуацій, тобто проводити своєрідну профілактику 

емоційного перевантаження. Цей вид профілактики ґрунтується на 

реорганізації об'єктивного змісту діяльності і будується на системі 

спеціальних тренувань. Дезорганізація діяльності внаслідок раптового 

виникнення необхідності виконати те чи інше завдання легше усувається 

тоді, коли сам фактор несподіваності стає предметом навчання [3, 113]. 

Введення в навчально-виховні програми спеціальних занять, 

спрямованих на навчання правил безпеки виконують роль подібного 
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тренування. Необхідною умовою для упорядкування поведінки в 

ускладнених ситуаціях (наприклад, під час пожежі) є вміння раціонально 

розподілити час і самостійно вибудувати чітку програму дій. Формування 

такого вміння рідко виділяється у вигляді спеціальної навчальної задачі, 

хоча низька ефективність стихійного розвитку цього процесу очевидна. У 

зв’язку з цим доцільно незалежно від специфіки занять уводити у зміст 

занять спеціальні завдання щодо безпеки дошкільнят. 

Добре себе зарекомендували ігрові завдання, в тому числі 

комп'ютерні ігри, які однаково ефективні та цікаві як для середнього, так і 

для старшого дошкільного віку [2, 32]. Зацікавленість, яка створюється за 

допомогою комп'ютерної гри, дозволяє пересилити бар'єр страху, 

труднощів, невміння, незнання і непомітно перейти до освоєння нової 

реальності. Дошкільний навчальний заклад, об'єднуючи дошкільнят та 

вихователів, надаючи навчанню систематизований та суспільний характер, 

глибоко впливає на дітей, а тому прищеплення дітям навичок безпеки має 

стати нормою життя дошкільнят. 
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СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ СЕРЕД 
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Ясентюк О. О.  
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На сьогоднішній день пожежі залишаються одними із факторів, які 

негативно впливають на народне господарство, призводять до колосальних 

матеріальних збитків, забирають людські життя та здоров’я людей, як 

дорослих, так і дітей. Аналіз статистики пожеж переконливо засвідчує 

актуальність проблеми пожежної профілактики. Основна причина 

виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем, адже найчастіше 

пожежі виникають в житловому (приватному) секторі. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12881321
http://elibrary.ru/item.asp?id=12881321
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26731&selid=642386
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642386&selid=12881321
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В молодшому шкільному віці (7-10 років) мотивом підпалів часто 

стають пустощі із сірниками і цікавість. Заняття з пожежної безпеки, як 

правило, необхідно проводити у формі бесід, з використанням наочних 

дидактичних матеріалів. В молодшому шкільному віці засвоєння нового 

тісно пов’язане зі значимістю навчальної діяльності, а також із зростанням 

пізнавальних інтересів. Важливо так сформувати навчальну діяльність 

дитини, щоб вона привчала її контролювати себе (своє знання, своє 

уміння), оцінювати власні досягнення. Так, наприклад, якщо вдома дитині 

дозволяють підігрівати собі їжу, вона має вміти правильно запалювати 

газову плиту, знати, що не можна залишати її без нагляду запалену плиту. 

В процесі навчання для дитини має бути важливим та цікавим пізнання 

всього нового. Навчання найбільш успішне тоді, коли в ньому 

враховуються спрямування та мотивація, характерні для дітей певної 

вікової групи [1, 37]. 

Засвоєння одного й того ж матеріалу проходить по-різному, а тому 

вимагає різних педагогічних умов залежно від рівня розвитку дитини, її 

становища в родині, місця проживання. Одні діти змушені самі підігрівати 

собі їжу, доки їхні батьки на роботі, іншим дітям це роблять бабусі чи 

мами-домогосподарки і т.д. У процесі засвоєння знань дитина 

проявляється як особистість з притаманними їй особливостями 

спрямованості, свідомості і діяльності. Розвиток основних сторін 

особистості дитини зумовлюється зміною механізмів засвоєння, що має 

відображатися в методах навчання. Загальна закономірність розвитку 

пізнання в учнів молодшого шкільного віку полягає в тому, що вона 

формується на основі діяльності суб’єкта. Важливо, що ця діяльність може 

будуватися за допомогою дорослого [2, 34]. 

Окрім помітних закономірностей розвитку дітей у процесі навчання 

важливо враховувати й конкретні педагогічні умови, специфічні для різних 

сторін розвитку психіки дітей. Якщо в одних дітей вогонь викликає страх, 

то в інших – інтерес до нестандартної ситуації. Знання і способи дій не 

відкриваються дітям заново, а передаються зовні і засвоюються ними. 

Найбільш ефективний метод передачі нового змісту такий, при якому 

даний зміст навмисне виділяється для дитини. Він засвоюється в 

узагальнено-абстрактній формі, а потім застосовується у конкретних 

умовах. Наприклад, після пояснення, що сірники небезпечні, можна 

розповісти про пожежі, які виникли від пустощів дітей з ними [3, 20]. Ще 

до школи дитина звикає до думки про необхідність знань, які будуть 

необхідні в майбутньому. При цьому дитина не уявляє їхнього 

конкретного змісту. Вона тягнеться до знань, які мають суспільне значення 

та вагу. В цьому і проявляється у дитини цікавість, необмежений інтерес 

до навколишнього. І дуже важливо щоб в цей період поруч з іншими 

дисциплінами вчителі не нехтували заняттями з пожежної безпеки. Адже 

ті ази, які отримають молодші школярі залишаться з ними на все життя, 

змінюючись і вдосконалюючись. 
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В перший період навчання учень ще не має інтересу до змісту 

конкретних дисциплін. Він формується в міру заглиблення в предмет. Його 

пізнавальна діяльність спирається на інтерес до знань в цілому. Інтуїтивне 

прийняття дитиною знань необхідно підтримати і розвивати з початку 

навчання в школі, але вже шляхом демонстрації несподіваних, цікавих та 

інтригуючи сторін предмету. Тим паче, що предмет «Пожежної безпеки» 

має міцні зв’язки з фізикою, хімією, побутом, відпочинком. Це дозволяє 

формувати у дітей справжні пізнавальні інтереси як основу навчальної 

діяльності. При викладанні розділу «Пожежна безпека» необхідно щоб 

дітям було цікаво на заняттях, для цього варто уникати «перенасичення» 

навчального матеріалу. Це можна досягти постановкою на уроках 

проблемних задач, адаптованих до віку учнів, та які потребують 

спеціальних теоретичних знань для їх вирішення. Для проведення занять 

можна використовувати дитячу літературу: С. Маршак «Пожежа», «Дім 

Кота», Е.Хоринської «Сірничок-Малючок», С.Михалкова «Дядя Стьопа», 

Л. Толстого «Пожежні собаки» [4, 32]. 

Окрім того, необхідний показ кіно- та відеофільмів пожежної 

тематики для даного віку, проведення вікторин, ігор, конкурсів, КВК, 

ігрових ситуацій типу «Включив електроприлад чи газ, і пішов гуляти. 

Пожежа. Що робити?», спортивних змагань тощо. 

До завершення початкової школи учні повинні вміти: грамотно діяти 

у випадку виникнення горіння чи задимлення; сповіщати по телефону 

аварійно-рятувальну службу про пожежу (надзвичайну  ситуацію), своє  

прізвище  та  ім'я,  адресу проживання; виконувати вимоги правил 

пожежної безпеки; вимикати електроприлади. Таким чином, ефективне 

навчання дітей правилам пожежної безпеки з урахуванням вікових 

особливостей надасть можливість суттєво зменшити кількість пожеж від 

дитячих пустощів. 
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Зарубіжний досвід показує, що найбільш раціональним засобом 

протипожежного захисту в сільській місцевості є організація добровільної 

пожежної охорони (далі – ДПО). ДПО за кордоном має історичне коріння, 

національні особливості і традиції. Разом з тим, у всіх країнах вона 

створена з метою об’єднання зусиль громадян (непрофесіоналів) для 

боротьби з пожежами. 

У Німеччині у кожній землі розроблені та затверджені законодавчими 

органами свої закони про добровільну пожежну охорону. Визначено 

порядок організації пожежної охорони та концепції захисту від 

техногенних катастроф. Зазначені документи можуть істотно відрізнятися 

за змістом залежно від фінансового стану тієї чи іншої землі Німеччини. 

Разом з тим, принципи організації добровільної пожежної охорони в 

кожній із земель приблизно однакові.  

Згідно Закону кожна громада зобов’язана створити пожежну охорону. 

У містах з населенням понад 90 тисяч жителів організовуються професійні 

пожежні команди поряд з добровільними пожежними дружинами. У містах 

з населенням менше 90 тисяч жителів організовується ДПО, склад якої 

доповнюється штатними працівниками для обслуговування центрального 

диспетчерського пункту зв’язку та забезпечення виїзду першого 

пожежного автомобіля. З усіх членів ДПО 80% проживають у сільській 

місцевості. Наприклад, в землі Райнланд-Пфальц загальна чисельність 

пожежної охорони становить 62 тисячі осіб (в тому числі, 60 тисяч осіб 

добровільних пожежників, 1000 професійних пожежників і 1000 

пожежників у об’єктових підрозділах пожежної охорони) при чисельності 

населення землі 3,5 млн. осіб. Чисельність кожного підрозділу 

добровільної пожежної охорони становить у середньому близько 100 осіб. 

Кількість підрозділів визначається зі встановленої законом умови про те, 

що час прибуття оперативного підрозділу ДПО на місце виклику не 

повинно перевищувати 8 хвилин. У Німеччині відсутній єдиний 

федеральний реєстр добровільних пожежників і їх чисельність 

враховується по кожному підрозділу окремо.  

Створення та утримання оперативних підрозділів ДПО є обов’язком 

місцевих органів самоврядування. Статті витрат на утримання 

оперативних підрозділів ДПО визначаються кошторисом, який складається 

керівництвом підрозділу і затверджується бургомістром. Оперативні 

підрозділи ДПО не мають штатних працівників та не наділені правами 

юридичної особи. Несення постійних варт в пожежних депо не 

передбачено. При надходженні виклику на пожежу в поліцейську ділянку 

черговим диспетчером посилається інформація на засоби зв’язку 

добровільних пожежників, в якій вказується мета виклику, адреса пригоди, 

перелік фахівців для обслуговування виклику (лікарі, водії, водолази, 

фахівці з розбору конструкцій тощо). Добровільні пожежники покидають 
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місце основної роботи і мають прибути в пожежне депо за час, що 

дозволяє витримати встановлений законом норматив у 8 хвилин. 

Добровільні пожежники за час, проведений на оперативній роботі з 

гасіння пожеж, і за період навчання отримують зарплату за основним 

місцем роботи. У подальшому фінансові витрати роботодавців на виплату 

зарплати добровільним пожежникам за час їх відсутності на основній 

роботі компенсуються із засобів місцевих органів самоврядування. Всі 

добровільні пожежники в обов’язковому порядку підлягають страхуванню 

на випадок загибелі, травмування або отримання інвалідності при 

виконанні оперативної роботи. До 30% чисельності оперативних 

підрозділів пожежної охорони складають жінки, які виконують ту ж 

роботу, що й чоловіки (у тому числі працюють в киснево-ізолюючих 

протигазах, здійснюють роботу на висотах, беруть участь у порятунку 

постраждалих). Крім того, добровільним пожежникам Німеччини 

надаються наступні соціальні гарантії та пільги:  

• звільнення від служби в армії за наявності 6-ти річного стажу служби 

в ДПО; 

• страхування на випадок загибелі, травмування або отримання 

інвалідності; 

• включення служби в добровільній пожежній охороні в загальний 

трудовий стаж для призначення пенсії; 

• отримання зарплати за основним місцем роботи за час, проведений 

на оперативній роботі, і за 10-ти тижневий період навчання; 

• повна або часткова оплата праці керівної ланки і основного 

технічного персоналу (водії, мотористи, механіки); 

• моральне стимулювання у вигляді нагород (за 25 років бездоганної 

служби, за особливі заслуги, за 40 років бездоганної служби), відзнак, 

громадської подяки; оплата членства в різних клубах; 

• доплата до пенсії заслуженим добровільним пожежникам; 

• безкоштовна видача обмундирування, забезпечення харчування в 

період служби. 
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У даній статті ми розглянемо заснування, діяльність та перспективи 

існування державної служби цивільного захисту, служби покликаної на 

захист цивільного населення від надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

У роки першої світової війни виникла необхідність у захисті 

населення і об’єктів народного господарства від нових видів військ та 

озброєння. Для  запобігання загрози тилу та цивільному населенню була 

створена протиповітряна оборона. У 1929 році на базі управління ППО 

утворюються служби інженерно-хімічного захисту внутрішнього нагляду і 

розвідки, у 1931 році – протипожежної охорони, порятунку і безпеки, 

медико-санітарної, ветеринарної служби. 

В жовтні 1932 року вийшла Постанова, яка затвердила Положення 

про протиповітряну оборону на території СРСР. Цей акт закріпив 

утворення місцевої протиповітряної оборони, що призначалась для захисту 

цивільного населення від авіаційних нападів противника. 

На початку Другої світової війни місцева протиповітряна оборона 

була готова до виконання покладених на неї завдань. 

За роки війни особовий склад МППО здійснив немало подвигів. 

Вони ліквідували понад 30 тис. пожеж спричинених нальотами німецької 

авіації, яка скинула на наші міста біля 1.5 млн. фугасних та запальних 

авіаційних  бомб і майже 2.5 млн. снарядів та мін. Було ліквідовано понад 

90 тис. пожеж, 32 тис. аварій на об’єктах народного господарства, 

знешкоджено 430 тис. фугасних авіаційних бомб і майже 2.5 млн. снарядів 

та мін.  

Влітку 1961 року МППО була перетворена  на Цивільну оборону 

СРСР, яка стала складовою частиною системи державних  оборонних 

заходів, із метою захисту населення і народного господарства від зброї 

масового ураження, а також для проведення аварійно рятувальних та 

відновлювальних робіт в осередках ураження, зонах можливого 

затоплення. Таким чином, заходи цивільної оборони поширилися на всю 

країну, на всі верстви населення, і відповідальність за їх виконання почала 

здійснюватись за територіально-виробничим принципом. 

У 80-х роках штаби, частини і формування цивільної оборони 

залучалися до боротьби з великими стихійними лихами, брали участь у 

розробці та організації профілактичних заходів, спрямованих на 

зменшення збитків при можливих стихійних лихах, аваріях, катастрофах. 

26 квітня 1986 року аварія на Чорнобильській АЕС стала серйозним 

випробуванням для населення України. Вона дала предметний урок, 

виявила недоліки цивільної оборони. У Чорнобилі ми вперше реально 

зіткнулися з такою грізною силою, якою є ядерна енергія, що вийшла з-під 

контролю. 

Першими, хто прийшов на боротьбу з полум’ям на четвертому 

енергоблоці, були пожежники, які ціною власного життя врятували світ від 

розбурханого атомного пекла. Серед ліквідаторів цієї найбільшої за всю 

історію людства техногенної катастрофи були і 17 тис. наших земляків. У 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС взяли участь більше 20 
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військовослужбовців і службовців штабу цивільної оборони Полтавської 

області, які продемонстрували зразки вірності службовому обов’язку та 

мужності. 

Після здобуття Україною незалежності у 1991 році питаннями 

цивільного захисту та оборони, ліквідації наслідків та попередження 

надзвичайних ситуацій, захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи, гасіння пожеж та пожежної безпеки займалися три окремих 

відомства: 

 Штаб Цивільної оборони України; 

 Міністерство у справах захисту населення від наслідків аварії на 

ЧАЕС; 

 Головне управління пожежної охорони МВС України. 

У 1996 році Указом Президента Леоніда Кучми на базі Штабу ЦО 

України і Мінчорнобиля було створено єдине відомство – Міністерство з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи (МНС України), яке стало провідним органом 

у системі виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у 

сфері цивільної оборони, рятувальної справи, створення та 

функціонування систем страхового фонду документації, поводження з 

радіоактивними відходами, захисту від надзвичайних ситуацій, 

попередження ситуацій і реагування на них, ліквідації їх наслідків та 

наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснює керівництво дорученою 

йому сферою управління та несе відповідальність за її стан і розвиток. 

 24 Грудня 2012 Указом Президента України Міністерство 

надзвичайних ситуацій і Державна інспекція техногенної безпеки України 

реорганізовані в єдину Державну службу України з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС України), як центральний орган виконавчої влади, який 

координується і направляється Міністерством оборони України. Першим 

головою Служби Указом Президента призначений Болотських Михайло 

Васильович. 

 Маючи таку яскраву історію діяльності Державна служба функціонує 

та розвивається, зміцнюючи зв’язки  з закордонними партнерами, 

обмінюючись досвідом та технологіями, готуючи нові кадри  в 

спеціалізованих  навчальних закладах, розробляючи нове обладнання та 

технології в лабораторіях, та вводячи новинки в експлуатацію, 

покращуючи якість  захисту населення та територій від наслідків НС. 
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