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Аннотация
В данной научной статье, на основе изучения мнения известных правоведов, раскрываются
особенности понятия гражданское общество. Более того, подчеркиваются особенности гражданства в
контексте взаимодействия личности с гражданским обществом и реализации основных прав, свобод и
законных интересов граждан.
Abstract
This scientific article, based on the study of the opinions of well-known legal scholars, reveals the features of
the concept of civil society. Moreover, the peculiarities of citizenship in the context of the interaction of an
individual with civil society and the realization of fundamental rights, freedoms and legitimate interests of citizens
are emphasized.
Ключевые слова: гражданское общество, гражданство, государство, личность, права, свободы и
законные интересы, негосударственные организации.
Keywords: civil society, citizenship, state, personality, rights, freedoms and legitimate interests, non-governmental organizations.
Понятие “гражданское общество” является
краеугольным камнем в концепции развития современного демократического, правового государства.
Стоит отметить, что в современной юридической
литературе, до сих пор, полностью не представлены
суть, особенности, а так же идеологическое, социально-экономическое и правовое содержание концепции “гражданское общество”, ее роль в развитии государственно-правовой системы. Следует отметить, что когда речь идет о безоговорочном
принятии теории о гражданском обществе, то пра-

воведы вовсе не имеют в виду только сформировавшиеся после распада СССР “новые учения”, которые слепо копируют опыт зарубежных стран. Мы
имеем в виду существующие высокоразвитые
страны, такие как Италия, Франция, Германия,
США и т. д.
В юридической литературе часто употребляются синонимы термина “гражданское общество”, такие как:
“правовое общество” [7, c. 465], “цивилизованное общество” [14, c. 304], “демократическое общество” [12, c.155]
и.т.д. Следует отметить, что известные правоведы,
философы пытались определить, охарактеризовать
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понятие “гражданское общество”. Так, многие из
них определяют понятие “гражданское общество”
как общество, наделенное высоким уровнем правосознания, где воплощаются идеи о социализации,
непосредственной или опосредованной демократии
[5, c.29]. Понятие “гражданское общество” в философском словаре определяется как особая “среда”,
в которой разворачивается деятельность личности
и формирование которой обусловлено формами
управления или законодательства, политическими
проблемами, а также природными характеристиками человека, такие кака: нравственностью, справедливостью и т. д. [17].
Стоит отметить, что Х. Арендт на основании
проведенного целостного исследование относительно гражданского общества, определяет данное
понятие как публичную сферу, в которой формируется определенная модель взаимодействия, характеризующаяся как ненасильственный дискурс
между гражданами и где люди имеют право свободно выражать самые разные мнения [4, c. 81-94].
В свою очередь, А.С. Панарин под понятием “гражданское общество” рассматривает совокупность неполитических (экономических, религиозных, культурных)
отношений граждан и их объединений, основанных на
принципах самодеятельности, автономии в отношении
государства [11,c.7-9].
Известный политолог Г.В. Полунина, отмечает,
что для формирования и развития гражданского общества важно наличие демократического государства. Более того, гражданское общество является
совокупностью людей, которая во всех сферах жизнедеятельности государства и общества представлена как сеть неправительственных структур, организованных на добровольной основе (организации,
союзы, объединения, фонды и т.д.), Так и объединением экономических, гражданских, социальных,
духовных, религиозных неправительственных отношений. [12, c.155]. По мнению известного социолога Г.В. Осипова, гражданское общество-это система социальной деятельности людей, исторически
превратившихся в общественные объединения, которые опосредованы экономическими взаимоотношениями [10].
По мнению известного выдающегося правоведа и мыслителя С.С. Алексеева, гражданское общество является открытой социальной структурой,
в которой личность может полноценно осуществлять свои права и свободы [16,c.110-112]. Более
того, в гражданском обществе государство гарантирует осуществление права на свободу слова, существует гласность, доступность информации, научное и культурное сотрудничество с другими государствами.
А.
С.
Алексанян
определяет
гражданское общество как союз самоуправляемых
цивилистических институтов и отношений, который сотрудничая с другими элементами системы
общества, должен обеспечить реализацию принципа верховенства правa [2, c. 312-313].
В современной юридической литературе,
гражданское общество рассматривается в качестве
исторически сформировавшейся и укоренившийся
самоуправляемой системы, созданной гражданами
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обладающими высоким уровням правосознания, в
целях защиты собственных интересов [13,c.44-45].
Более того, гражданское общество является относительно самостоятельная от государства и самоорганизующаяся система социальных, экономических и
политических отношений, включающая в себя различные формы объединений людей с целью удовлетворения собственных материальных и духовных потребностей [9, c.12-14].
Очевидно, что гражданское общество предполагает существование многочисленных и различных независимых союзов, организаций и других
институтов, которые эффективно защищают права
и свободы человека от посягательств со стороны
государственных органов [15,c.10-21]. Данные институты являются организованными союзами людей, действия которых направлены на реализацию
определенных целей, собственных или общих задач
и интересов. В первую очередь это консолидированные коллективными действиями граждан неправительственные организации, гражданскими инициативами.
Основным признаком такого общества является экономическая, политическая и духовная свобода личности. Более того, гражданское общество
не может существовать без высокого уровня правосознания и активного участия граждан во всех сферах государственной деятельности общества.
По мнению О.О. Ованисяна, концепцию
“гражданского общества” можно представить в широком и узком смысле:
В широком смысле, гражданское обществотакой способ организации и управления общественной жизни, где центральная ценность, основной действующий субъект и конечная цель-человек,гражданин со своими интересами, потребностями и правами.
В узком смысле, придавая важность роли неправительственных организаций в процессах организации и управления общественной жизни, “гражданским обществом” является третий сектор: неправительственные, некоммерческие организации,
фонды, союзы юридических лиц, творческие объединения, благотворительные организации, гражданские движения [21, c.98].
Очевидно, что государство призвано защищать верховенство закона, бороться с преступностью, а также создавать необходимые условия для
реализации собственных прав и свобод граждан
свободно и беспрепятственно. Следовательно, происхождение, развитие и эффективное функционирование гражданского общества также обусловлено наличием независимых от государства политических и общественных организаций, которые
обладают возможностью и умением эффективного
сотрудничества со всеми ветвями власти. В то же
время, увеличение доли активистских движений в
обществе, не могут рассматриваться в качестве
естественного развития гражданского общества
[20, c.9-10].
Проведенные исследования свидетельствуют о
том, что весь спектр гражданского общества не мо-
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жет полноценно проявиться без институционализации границ функционирования гражданского общества, без готовности общественных групп и их
лидеров следовать правилам игры установленным
государством и обществом, без соответствующего
уровня правосознания и механизмов воздействия
на власть[19,c. 429].
В современной юридической литературе проводится тонкая грань соотношения между понятиями “гражданское общество” и “гражданство”.
Известно, что гражданское общество возникает и развивается в границах конкретного государства, основывается на особенностях национальности людей, их общей идентичности. В данном случае, подчеркивается наличие гражданства, которое,
по мнению многих правоведов, является своеобразным средством, для реализации прав, свобод и законные интересов членов гражданского общества.
Так, по мнению А. И. Лепешкин, Н.П. Фарбер в
контексте понятия “гражданское общество” подчеркивают правовою принадлежность лица к конкретному государству [8, c.458]. В юридической литературе иногда уточняется сущность такой принадлежности, и гражданство характеризуется либо
как “правовая принадлежность государству”, “закрепленная законом принадлежность“, либо как социально-политическая принадлежность лица соответствующему государству. Такую позицию поддерживают также те правоведы, в правовом
восприятии которых гражданство- это устойчивая
принадлежность человека к определенному государству, выраженная стабильной правовой связью
между личностью и государством, в силу которой
личность приобретает право на защиту государством как внутри страны, так и за ее пределами[6,
c.25].
“Принадлежность личности к государству”
можно трактовать как “членство в государстве” или
"подданство", что характерно для основных качеств государства в период юридического позитивизма (народ, территория, власть). Тем не менее, в
рамках обсуждаемой темы считаем необходимым
напомнить, что граждане в отношениях государства и гражданского общества обладают правами и
обязанностями разного характера.
Человек может иметь определенные права и
нести обязанности в той мере, в какой он является
гражданином данного государства и является членом гражданского общества.
Следовательно, современное гражданское общество дает возможность человеку развиваться в
качестве самостоятельного, независимого индивида, одновременно рассматривая его в совокупности взаимодействий государства с обществом. При
этом, защита прав и свобод личности способствует
укреплению взаимной связи, всеобщих особых интересов между государством и личностью.
В тех случаях, когда гражданское общество
находится в стадии формирования или государство
находится в переходном периоде, то часто между
правами и обязанностями личности возникают противоречия, поскольку обязанности превалируют
над правами[3,c.124-126].
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В то же время, если гражданское общество
находится в начале своего развития, то права граждан в обществе превалируют над обязанностями.
Ю. Э. Хабермас в результате своих исследований и анализов на уровне идентификации нормативной идеи, характеризуя процесс разделения
гражданского общества и государства, приходит к
выводу, что идею этого совершенного государства
можно спасти только в том случае, если будет осуществлено разделение независимого гражданского
общества и государства. Более того, самым эффективным методом для становления гражданского общества является конституционная реформа и развитие общественных институтов [18].
По мнению некоторых правоведов, гражданское общество является самостоятельной и самоуправляемой системой. Люди объединяются в разные организации, союзы и преследуют свои иногда
противоречивые интересы, обеспечивая тем самым
гармоничное, целенаправленное развитие общества
без вмешательства государства, тем самым ограничив влияние государства. [1].
Из вышеизложенного следует, что гражданское общество - это система общественных институтов защиты общественного блага, сформированная на основе относительно независимого гражданского самосознания, иногда в результате
сотрудничества, но часто посредством альтернативных, нестандартных решений, таких как гражданского неповиновение, гражданской инициативы. Данная система обладает возможностью реализации всего спектра интересов: от частного до
коллективного, действуя в рамках конституционных положений данной страны, законов, поддерживая общественную солидарность и единство, уровень взаимопонимания в обществе.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описываются основные модели построения академического текста. Значительное
число исследователей, преподавателей и ученых испытывает трудности в международной коммуникации
с зарубежными коллегами и не способны не только писать научные тексты на иностранном языке, но и
эффективно работать с новейшими зарубежными публикациями. Организация текста включает в себя как
организацию целого текста, так и его элементов на основе принятой структуры, удобной и знакомой читателю.
ABSTRACT
This article describes the main models of building an academic text. A significant number of researchers,
teachers and scientists have difficulties in international communication with foreign colleagues and are not able
not only to write scientific texts in a foreign language, but also to work effectively with the latest foreign publications. The organization of the text includes both the organization of the whole text and its elements on the basis of
an accepted structure that is convenient and familiar to the reader.
Ключевые слова: академическое письмо, научная коммуникация, образование, исследование, экстенсивная практика, эксплицитный навык.
Keywords: academic writing, scientific communication, education, research, extensive practice, explicit
skill.
Интерес к академическому письму возник
около пяти лет назад, и значение этой новой для Казахстана научно-методологической области знания
только начинает осознаваться отечественным академическим сообществом. Тем не менее, комплексное развитие умений академического письма у действующих и будущих исследователей может сыграть существенную роль в решении проблем,
связанных с интернационализацией образования и
науки и повышения конкурентоспособности казахстанских исследований, поскольку именно это знание определяет требования к глобальной научной
коммуникации и следовательно может способствовать росту публикационной активности и включенности российских публикаций в международные
индексы цитирования [1, с.40]. Долгая изоляция образования и закрытость многих научных исследований в советский период, ограниченные возможности к международному сотрудничеству и связанная
с этим малая потребность в иностранных языках,
прежде всего, в английском, привели к нескольким
серьезным проблемам, которые невозможно решить в краткосрочной перспективе. Во-первых,
значительное число исследователей, преподавате-

лей и ученых испытывает трудности в международной коммуникации с зарубежными коллегами и не
способны не только писать научные тексты на иностранном языке, но и эффективно работать с новейшими зарубежными публикациями: более половины специалистов с высшим образованием в Казахстане не владеет иностранным языком, и лишь
каждый пятый может общаться или читать на английском языке [2]; очевидно, что из этой доли
лишь малая часть способна писать на нём научные
тексты. Во-вторых, ориентация на внутренние, отечественные публикации привела к формированию
и укоренению казахстанских традиций научного
письма, которые не только сильно отличаются от
западных, но и имеют тенденцию к внутридисциплинарной закрытости, ложной академичности и
сложности для восприятия [3, с.147]. Эти традиции
поддерживаются как авторитетностью (граничащей с авторитарностью) наиболее репрезентативных авторов и публикаций внутри дисциплинарных
направлений, так и формализованными требованиями, по-прежнему предъявляемыми на практике к
написанию научных и академических (учебных)
текстов. И наконец, третьей, не менее важной про-
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блемой является отсутствие в Казахстане специализированных программ и курсов академического
письма, которые обеспечивали бы целенаправленное обучение будущих и действующих специалистов методам и технологиям построения научного
текста в соответствии с современными международными требованиями [4, с.34].
Эти три ключевые проблемы взаимосвязаны, и
для их решения необходим концептуальный подход, основанный на тщательном анализе как внутренней ситуации (готовности отечественной системы к соответствующим инновациям), так и
внешней (приемлемости зарубежных моделей для
отечественной системы). Следует учитывать, что
преодолеть устоявшиеся традиции письма не менее
- если не более - сложно, чем научить все российское научное сообщество письму на английском
языке. Ни та, ни другая проблема не может быть
быстро решена ни политическими директивами, ни
материальными стимулами. Подход к их решению
должен быть комплексным, и ключом к его реализации может служить решение третьей проблемы,
которая подразумевает внедрение академического
письма в образование, что, в свою очередь, означает создание единой научно-методологической и
институциональной базы для этой новой для Казахстана дисциплины. На этой базе можно будет
начать постепенную, но систематическую и целенаправленную работу по освобождению научных исследований от устойчивых стереотипов, изживших
себя традиций, междисциплинарных барьеров и
бюрократизма в науке и образовании.
На первый взгляд, наиболее простым решением проблемы представляется адаптация методологии, институциональных моделей и образовательных практик академического письма из стран
Запада, в первую очередь, англоязычных, где академическое письмо прошло становление и развитие
в течение полувека (как раз в период советского
изоляционизма), и сегодня представляет собой отлаженную систему как для студентов [5], так и для
публикующихся специалистов [6].
Действительно, обучение написанию научных
текстов для зарубежных изданий целесообразно
проводить непосредственно на английском языке
как языке международных публикаций. Такой подход, безусловно, эффективен, но имеет существенные ограничения. Прежде всего, далеко не каждый
вуз может обеспечить себя квалифицированными, а
тем более, зарубежными экспертами по английскому академическому письму. Кроме того, поскольку число преподавателей и сотрудников нелингвистических университетов, владеющих английским языком на уровне, достаточном для
написания на нем научных текстов, все еще весьма
невысоко, создание подобных центров окажется нерентабельным для большинства средних университетов. Нерешенной окажется и проблема академической грамотности студентов, чей уровень владения языком также в целом остается низким, а
мотивация посещать центр англоязычного академического письма при университете помимо ауди-
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торной нагрузки может оказаться и вовсе незначительной, если в университете нет программ, требующих написания академических текстов на английском языке.
Собственно, принципы построения академического текста лежат вне национального языка, что
позволяет легко экстраполировать компетенции
академически грамотного построения текста в любой язык, в частности, русский. Рассмотрим в этом
свете три ключевых аспекта письма: фокус, организацию и механику.
Под фокусом понимается прямое следование
аргументации от тезиса к главному выводу, при котором не допускается внедрение в текст посторонней информации или отклонение от линии рассуждения [7, с.46]. Фокус имеет прямую связь с организацией текста как целого. Сюда входит
формулировка исследовательского вопроса, который затем формулируется как рабочий тезис и приводит автора к заключению и главному выводу. Тезис является центральным звеном научного текста,
как в капле воды отражающим то, что автор хочет
доказать или обосновать своим текстом. В процессе
работы тезис многократно уточняется и «полируется» несколько раз до полного соответствия тезиса
содержанию текста и идее автора («сильный тезис»). Тезис имеет свое законное место во введении, поэтому располагается в статье на первой, максимум второй странице.
В научных (тем более, академических, студенческих) текстах найти тезис бывает непросто (если
он вообще присутствует), и сформулирован он бывает невнятно, многословно или даже разбит по
разным частям текста. Главный вывод (или центральный постулат для дальнейшей дискуссии)
также не всегда связан напрямую с тезисом, вследствие чего работа часто уклоняется от фокуса и ответ дается не совсем на тот вопрос или не совсем
так, как он был сформулирован в тезисе. Отклонения от фокуса ведут к избыточным ссылкам, не использующейся непосредственно в исследовании
методологии, отступлениям от темы и прочей лишней информации.
Организация текста включает в себя как организацию целого текста, так и его элементов на основе принятой структуры, удобной и знакомой читателю. Базовым элементом организации является
абзац, с построения которого чаще всего начинается обучение академическому письму. Структура
абзаца следует той же логике, что и целый текст: в
начале идет заглавное предложение, содержащее
тему абзаца и контрольную мысль, сужающую тему
до размеров абзаца (например, «Организация введения по принципу воронки имеет ряд преимуществ»). Заглавное предложение позволяет без
чтения абзаца понять, о чем в нем пойдет речь, поэтому для того, чтобы составить представление о
содержании академически грамотно написанного
текста достаточно пробежать глазами по первым
предложениям (даже строкам или словам) каждого
абзаца.
Типичной ошибкой авторов, не знакомых с системой академического письма и не развивших

Sciences of Europe # 70, (2021)
навыка построения абзаца, является деление текста
на абзацы вместо того, чтобы строить его из них.
Существуют технологии генерации идей от фокуса
к содержанию, благодаря которым текст строится
как карта или инженерная конструкция, а затем уже
облекается в словесную форму. При этом заглавные
предложения задают абзацы и их расположение в
тексте. Западные авторы с экстенсивной практикой
научного письма делают это автоматически, т.е.
эксплицитный навык построения текста по законам
академического письма становится неотъемлемой
частью их работы над текстом. Если текст разрезать
на абзацы и перемешать, не читая, то собрать его
можно будет лишь в одном порядке, поскольку логика его организации будет очевидна и неоспорима.
Проделать то же самое с текстом русского исследователя практически нереально.
Организация предусматривает построение введения и заключения, рамочных элементов текста.
Введение строится на основе логического порядка
от «интриги», привлекающей читателя к проблеме,
через ее постановку и указание недостатка знания в
данной теме, которое побудило автора писать
текст, к формулировке тезиса и перечислению (обзору) аспектов, по которым текст будет развиваться. Оно сужает исследование до размеров текста и дает представление читателю о порядке изложения и выводе, который следует ожидать. Оно
именно вводит в текст по принципу «воронки», в
отличие от заключения, которое содержит не
только вывод, но и краткое перечисление аспектов,
по которым этот вывод получен (суммирование
текста), а заканчивается рекомендациями и/или
оценкой и/или прогнозом. Таким образом, заключение имеет вид «обратной воронки» и выводит читателя за пределы текста в сферу дальнейшего обсуждения. Не имея эксплицитной модели введения
и заключения, российские исследователи (не
только студенты и аспиранты, но и преподаватели)
часто не видят разницы между ними, если они извлечены из текста. Мой опыт проведения семинаров демонстрирует это с неизменным постоянством. К счастью, понимание через эксплицитную
модель приходит очень быстро – в отличие от
навыка написания рамочных элементов, что приходит только с практикой.
Под механикой понимается синтаксис и грамматика текста. Важно понимать, что академическое
письмо имеет четкое разграничение от смежных, но
иных дисциплин – русского языка и культуры речи
– именно по механике. Если эти дисциплины учат,
где ставить запятые или как сочетать отдельные
группы слов, или как меняется стилистика от употребления того или иного слова, то академическое
письмо учит правильно организовывать смысл и
тем самым избегать лишней пунктуации и лишних
слов. Структура предложения в тексте тесно связана с логикой рассуждения. Имеет значение место
расположения второстепенной и главной информации, известной и новой; играет роль даже использование заглавных букв в начале предложения. Механика неразрывно связана с фокусом и организацией, обеспечивая экономность, связность и
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ясность текста. К сожалению, российские авторы
не знакомы с использованием таких обязательных
средств логической организации текста как параллельные структуры, повторение ключевых слов, недопущение синонимов и запрет на использование
местоимений. Они также редко пользуются сигналами перехода и союзной связью. Бич российских
текстов – бессоюзные предложения (с полным отсутствием логического оператора), избыток тире
вместо глаголов и увлечение двоеточиями и запятыми. Эти ошибки и их последствия подробно описаны мною в публикациях [8, с.132].
Еще одной характеристикой современного
научного текста является его открытость для общества. Язык текста должен быть ясен и понятен любому образованному читателю, по крайней мере, в
ключевых, метатекстовых элементах, таких как
введение, дискуссия и заключение [8]. Невнятный,
нарочито «академизированный», трудно читаемый
язык, ориентированный исключительно на узких
специалистов, считается проявлением академической безграмотности автора и неуважения к академическому сообществу. Именно чудовищный синтаксис и нарочито громоздкая терминология многих российских публикаций заведомо ставит их в
положение недостойных к публикации в международных научных изданиях.
Одной из наиболее характерных черт, присущих всем формализованным текстам независимо от
национальной принадлежности авторов, является
номинализация – подмена глаголов существительными. Дж.Бин приводит в качестве примера сопоставление двух предложений, нормального:
«Успешные авторы выражают действия через глаголы» и написанного номинализатором: «В целях
обеспечения стилистики текста, которая опирается
на принципы письма, широко признанные эффективными, в высшей степени предпочтительным методом является выражение действия через посредство глагола». Он заключает: «Номинализацией
страдают те, кто «заразился» ею через незащищенные контакты с бюрократами, людьми с психическими расстройствами речи или чиновниками системы образования» [9, c. 248]. Последнее особенно
наглядно демонстрирует, почему самые неудачные
тексты пишут у нас представители системы образования.
Значительно более строгими, чем в отечественных публикациях, являются требования,
предъявляемые к ссылкам на источники. Прежде
всего, ссылки необходимы в каждом случае, когда
подобная мысль уже выражалась другими. Это требование исключает практически любые «общеизвестные» мысли, которые в большинстве случаев
имеют своих авторов. Если изначальный первоисточник не известен автору и не поддается поиску,
ссылка дается на тот текст, в котором эта мысль уже
приводилась. «Общеизвестная» мысль, не подтверждаемая источником, представляет собой банальность, которой попросту нет места в научном тексте [10]. К сожалению, специалисты нередко грешат отсутствием ссылок на якобы безымянное,
расхожее или с виду простое знание. На самом деле,
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автор просто не потрудился уточнить источник, из
которого он почерпнул чужую мысль.
Уважение к читателю выражено также в системе ссылок. Ссылки в тексте с указанием в скобках фамилии автора и года издания существенно
облегчают работу с текстом. По этим параметрам
читатель легко вспомнит знакомый источник, обратит внимание на новую работу знакомого автора
или вернется к списку цитируемых источников,
чтобы получить информацию о незнакомом труде.
Упорядочение списка по алфавиту без нумерации
позволяет читателю не только быстро найти требуемый источник, но и оценить сам список. Список
источников часто позволяет понять спектр и фокус
исследования по именам цитируемых авторов, характеру и новизне их работ. Таким образом, «игра
в цифирь» на уровне порядковой нумерации ссылок
имеет три крупных недостатка:
- затрудняет работу читателя с текстом;
- затрудняет оформление текста писателем;
- не позволяет оценить качество и характер
использованных источников.
Итак, построение научного текста, отвечающего ключевым принципам международной научной коммуникации представляет собой комплекс
умений, развиваемых эксплицитно в курсах академического письма. Как было показано выше, эксплицитное развитие этих умений намного эффективнее имплицитного, интуитивного, подражательного пути. Освоение этих навыков до степени
интуитивности возможно только через экстенсивную практику самостоятельного письма, подвергаемого критике и обсуждению на разных уровнях.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос о формировании компетенций учащихся в средней школе на
уроках технологии, исследуется вопрос о значимости проектно-исследовательской деятельности. Изучается проектный метод как одно из средств, формирующих ключевые компетенции учащихся. Подробно
раскрывается понятие "компетентностный подход", описываются его особенности и значимость в образовании. Особое внимание уделяется формированию компетентностного подхода и внедрение его в российское образование, а также рассматривается ситуация зарубежом.
ABSTRACT
This article examines the issue of the formation of students competencies in secondary school in technology
lessons, examines the question of the importance of design and research activities. The project method is studied
as one of the tools that form the basic competencies of students. The concept of "competence approach" is described in detail, its features and significance in education are described. Special attention is paid to the formation
of the competence approach and its implementation in Russian education, as well as the situation abroad.
Ключевые слова: компетенции, технология, ключевые компетенции, компетентностный подход,
проектный метод.
Keywords: competence, technology, basic, competence-based approach, project method.
В современном российском образовании по
сей день остается всем привычный тип обучения –
вербальный, устный, то есть когда учитель на уроке
является информатором. Но, к сожалению, наш
быстро развивающийся мир требует и быстрого
развития от нас, и изменения подходов к преподаванию.
В свете современных требований к учащимся
использовать образование, которое ориентировано
лишь на получение знаний - нельзя. Именно поэтому формирование ключевых компетенций является неотъемлимым этапом в образовании личности. Школа должна давать не только общеучебные
навыки и умения, которые создадут человека, умеющего учиться, но и ключевые компетенции, которые подготовят человека, умеющего жить, быстро
приспосабливаться и ориентироваться в изменяющемся мире.
Данная тема является актуальной в связи с тем,
что компетентностный подход становится важным
в обучении человека в школе, университете. Цель
работы – исследование роли проектно-исследовательской деятельности в формировании компетентностей учащихся на уроках технологии.
Основными понятиями для компетентностного подхода являются компетенция и компетентность.
Под ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию понимается способность учащихся самостоятельно действовать в
ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем [1, с.6]. Компетентность строится на компетенциях.
Компетенция – это конкретные стратегии
успешной деятельности, обеспечивающие решение
задач, преодоление препятствий и достижение цели
[2,с.14]. Формируясь на компетенциях, компетентностный подход рассматривет образование и образованность как умение решать проблемы, независимо от их сложности, опираясь при этом на имеющиеся знания. Это подход, акцентирующий
внимание на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не усвоение
суммы информации (сведений), а способность человека самостоятельно действовать в различных

проблемных ситуациях, применяя знания и порождая новые [3].
Вопрос о компетентностном подходе освещали А.В.Хуторский, О.Е. Лебедев, Э.Ф. Зеер и др.
По мнению Хуторского образовательная компетенция включает в себя совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, опыта деятельности учащегося.
Одним из способствующих средств в формировании компетенций является проектно-исследовательская деятельность. Она формирует такие
компетенции как: учебно-познавательные, исследовательские, коммуникативные, социальные и информационно-коммуникационные.
В 1896 году американский ученый-педагог,
философ Дж.Дьюи в своих учениях обосновал проектный метод, применив лозунг «Образование посредством делания». Также он отмечал, что в своем
обучении школьник должен быть заинтересованым
в освоении определенного набора знаний, навыков
и умений, которые предусмотрены школьной программой и осознавать их значимость для его практической деятельности. В своей книге «Демократия
и образование» в начале ХХ в. он доказывал, что
ученик прочно усваивает лишь то, что познается через его самостоятельную деятельность и требует
определенных познавательных и практических усилий и что ученик умеет применять в жизни [4,с.56].
Проектная деятельность дает широкий спектр
в формировании ключевых компетенций учащегося, способствует повышению уровня активности
школьников, дает свободу в организации и планировании деятельности и индивидуальный подход к
учебному процессу. Проектная деятельность выстраивается специально так, чтобы усиливалась
роль ученика в управлении собственным процессом решения проблемы.
Среди школьных предметов особенно обширной областью открытой для проектной деятельности отличается предмет «Технология». Именно
данный учебный предмет подразумевает под собой
развитие большего количества компетенций у
школьников. По ФГОС одним из требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, которые
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предъявляются к предмету «Технология» является
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности [5].
Ключевыми словами, которыми можно охарактеризовать компетенции являются думать, искать, сотрудничать, адаптироваться и приниматься
за дело. Именно на это и нацелена проектная деятельность на уроках технологии, которая учит
школьников действовать в реальных жизненных
ситуациях, приспосабливаться к меняющимся
условиям и работать в коллективе.
Важнейшим слагаемым индивидуальной компетентности ученика является его способность к
коммуникациям. Она включает как межличностное
общение, так и все виды информационных связей и
отношений. Темпы перемен окружающей реальности указывают на значимость этих видов коммуникации. Ценности и цели определяют то, каким образом ученик приспособиться к новым ситуациям
[6,с.11].
Помимо коммуникативной способности проектная деятельность формирует множество компетенций. Например, умением ставить цели, планировать работу, реализовывать проект, разрабатывать
проектное задание, оформлять результаты и рефлексировать этим формируется проектировочная
компетенция. Познавательную компетенцию формируют навыки самостоятельной работы с информацией и применение этой информации в решении
познавательных задач. Исследовательская компетенция – умение выявлять проблемы, выдвигать гипотезы, экспериментировать. Навык сотрудничества в групповом общении, принимать решения,
быть ответственным не только за себя, но и за команду – это формирование социальной компетенции.
Например коммуникативно-образовательную
компетенцию можно сформировать на уроке технологии с применением проектно-исследовательской
деятельности, в ходе которой ученики должны придумать и провести мини уроки в форме мастерклассов. В результате этих мастер-классов дети
обучают сами новым технологиям, не только своих
друзей, но даже и педагога.
В нашей стране метод проектов получил официальный статус в 1920-х годах. За рубежом метод
проектов интегрировали сначала экспериментально, проверяя его эффективность на практике.
Американский профессор Е. Коллингс в книге
«Опыт работы американской школы по методу проектов» подробно описал использование метода проектов в школах и привел итоги сравнительного анализа итогов экспериментальных и контрольных
школ. В исследовании констатируется, что учебная
программа «может быть полностью выбрана из целей, которые были поставлены себе детьми в реальной жизни» [7,с.311].
Метод проектов как поддерживается за рубежом, так и имеет критику в свой адрес. Например,
в Китае проектное обучение, набирающее популярность, направлено в первую очередь на решение социальных задач, которые декларируются на госу-
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дарственном уровне. А вот в американских университетах, колледжах и школах самые разнообразные
версии проектного метода обучения практикуются
не одно десятилетие, формируя на протяжении
этого времени социальные компетенции у учащихся и внедряя в учебный процесс различные инновационные технологии. Однако сейчас в США
проектный метод подвергается серьёзной критике,
ведётся поиск новых способов повышения эффективности обучения на основе проектов [8,с.48-49].
Исходя из всех аспектов, которые касаются
данной проблемы можно сделать вывод, что данная
тема всё ещё требует изучения, так как при подготовке для осуществления проектного метода необходимо затрачивать много времени. Учителем изучается методическая литература, конструируется
большое число новых дидактических материалов,
ведётся поиск нестандартных заданий, средств и
подходов. Недостаток методического, педагогического и научного опыта также становится препятствием к применению проектной деятельности, в
ходе которой должны формироваться компетентности.
Компетентностный подход, как и другие инновационные подходы и методы, требуют поэтапного
внедрения их в образовательную программу и сам
процесс обучения.
Формирование компетенций с помощью проектной деятельности поможет решить типичную
для российского образования проблему, когда учащийся, получив запас теоретических знаний, сталкивается с трудностями в применении этой информации на практике при решении проблемных ситуаций и задач.
Проектно-исследовательская
деятельность
формирует у учащихся самостоятельность, повышает мотивацию и интерес к учёбе, обеспечивает
получение навыков сбора и обработки информации, развивает творческие способности, коммуникативные навыки и дает возможность каждому ученику самореализоваться [9].
На данный момент по результатам внедрения
компетентностного подхода можно сказать, что
при создании условий для формирования ключевых
компетенций, педагог может качественно обеспечить новый уровень образования, который поспособствует саморазвитию личности и успешности
ученика, что соответствует социальному заказу
участников образовательного процесса [10].
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АНОТАЦІЯ
В рамках даної статті було досліджено проблеми інтеграції національного освітнього простору у європейський, розглянуто перспективи даного процесу, беручи до уваги сучасний рівень комунікації України та Європейського Союзу. Україна розпочала процес інтеграції у європейський освітній простір у далекому 2005 році, але, як показують результати Моніторингу інтеграції української системи вищої освіти в
Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження та Річного звіту Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік, на шляху до мети є багато проблем. Перш за все потужна
вища школа, яка була сформована для потреб бувшої УРСР, виявилася не готовою та неспроможною до
змін у сучасних політичних та економічних умовах розвитку незалежної України. Під час приєднання України до Болонського процесу (2005 рік) не було проведено відповідної інформаційної роз’яснювальної
кампанії серед суспільства та при відсутності політичної волі, не було проведено швидкого реформування
національної освіти в цілому, адже майбутній студент починає навчання із дошкільного освітнього закладу, й продовжує його у школі. Ці напрями освітнього процесу потребують змін, адже вищі навчальні
заклади готують спеціалістів, використовуючи застарілу базу. Ось чому про реформи в освіті та інтеграцію
в європейський освітній простір можна говорити тільки про період з 2014 року, коли був прийнятий новий
Закон України «Про вищу освіту» (2014 рік), внесені зміни до Закону «Про дошкільну освіту», запроваджено в дію Концепцію Нової Української Школи (2016 рік). Зроблені кроки дають надію на прискорення
процесів інтеграції та побудови сучасного національного освітнього простору.
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ABSTRACT
In the framework of this article the problems of integration of the national educational space into the European
one were investigated, the perspectives of this process were considered, taking into account the current level of
communication between Ukraine and the European Union. Ukraine began the process of integration into the European educational space back in 2005, but, as shown by the results of the Monitoring of the integration of the
Ukrainian higher education system into the European Higher Education Area and research and the Annual Report
of the National Agency for Higher Education Quality Assurance for 2019, there are many problems. First of all,
the powerful higher school, which was formed for the needs of the former Ukrainian SSR, turned out to be unprepared and incapable of changes in the current political and economic conditions of the development of independent
Ukraine. During Ukraine's accession to the Bologna Process (2005), there was no relevant informational public
awareness campaign and in the absence of political will, there was no rapid reform of national education in general,
as the prospective student begins his studies in preschool and continues his at school. These areas of the educational
process need to be changed, as higher education institutions train specialists using an outdated base. That's why
about education reforms and integration into the European educational space can be said only about the period
from 2014, when the new Law of Ukraine «On Higher Education» was adopted (2014), amendments were made
to the Law «On Preschool Education», the Concept of the New Ukrainian School (2016) was implemented. The
steps taken give hope for accelerating the processes of integration and construction of a modern national educational space.
Ключові слова: освіта, компетентності, мобільність, світовий ринок праці, інтеграція та глобалізація,
вища школа, національний освітній простір, інтеграція, європейський освітній простір, нова українська
школа, стандарти якості освіти.
Keywords: education, competencies, mobility, world labor market, integration and globalization, higher
school, national educational space, integration, European educational space, new Ukrainian school, educational
quality standards.
Постановка проблеми. Сучасний розвиток
суспільства та країни в цілому все більше залежить
від високих загальних рівнів освіченості, рівня професійності знань. Вказане знаходить відображення
у формуванні класу професіоналів та креативного
класу як нових типів суспільних прошарків. При
цьому глобалізація суспільних відносин, ринку
праці та сфери знань вимагають уніфікації та стандартизації освітньої сфери в умовах формування
глобального суспільства, глобального життєвого
простору тощо. Як відзначається у «Річному звіті
національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік», «проблема якості вищої
освіти є не просто актуальною, а вкрай важливою
як для поступу України в європейський простір вищої освіти, так і економічного та гуманітарного розвитку нації», оскільки «система вищої освіти в Україні може бути схарактеризована як масова вища
освіта без явно виділених лідерів якості за категоріями досліджень, зі слабкою інтернаціоналізацією та
майже цілковитим браком дієвого зв’язку з ринком
праці та високотехнологічним бізнесом» [13, с.9].
При цьому освітній простір України складається з
«861 закладів усіх рівнів акредитації та форм власності, у тому числі 198 університетів, 58 академій,
110 інститутів, 1 консерваторії, 231 коледжу, 136
технікумів та 127 училищ» [3, с.11]. Вказана «масовізація» вищої освіти за умови катастрофічного
зменшення запиту від сфери виробництва та наукової сфери створили передумови для формалізації
отримання вищої освіти, яка в результаті не дає
конкурентних переваг при працевлаштуванні ні в
Україні, ні в світі. На разі країни Європейського Союзу (далі – ЄС), демонструють інші тенденції, «в
Іспанії (46 млн. населення) 1,5 млн. студентів навчаються у 60 університетах, у Великобританії (62
млн. населення) 3 млн. студентів навчаються у 166

університетах і коледжах, у Франції (64 млн. населення) 2,3 млн. студентів навчаються майже у 100
вищих навчальних закладах» [3, с.11]. Отже, можна
говорити про те, що кількість не завжди переходить
у якість. З іншого боку, просте скорочення кількості ВНЗ в Україні, без врахування регіональної специфіки, може не дати очікуваного ефекту. Значна
кількість вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ)
розпорошує усі наявні в країні ресурси – від матеріальних до людських. А найголовніше – бюджетне
фінансування освіти в цілому та вищої освіти зокрема. При цьому левова частка ВНЗ в Україні фінансуються за рахунок державного бюджету усіх
рівнів. Головною проблемою є те, що «держава не
спромоглась визначити пріоритети розвитку освіти
та надати їм реальну підтримку, що обумовило фінансування за затратним принципом без врахування ефективності. Діловий сектор не перебрав на
себе зобов’язань та відповідальності, скориставшись складною ситуацією на ринку праці. Домогосподарства примушені до несення витрат з утримання вищої освіти в обсязі, який не є виправданим
з огляду на їх реальні доходи.» [7, с.23]. Все це робить реформування вищої освіти в Україні вкрай
актуальним, зважаючи на світові тенденції. Історично так склалося, що Україна (з моменту розпаду
СРСР) знаходиться у тяжінні такого великого регіонального гравця як Європейський Союз (далі –
ЄС). Упродовж багатьох років політичною елітою
України проголошувалося стремління до вступу до
ЄС, але тільки останніми роками почалися значні
зрушення у напрямах реальної інтеграції. Відкриття кордонів та спрощення процедури перетину
кордонів відкрили для українців не тільки європейський ринок праці, а і освітній, коли певна кількість
випускників українських шкіл вступили до іноземних вишів на навчання. У зв’язку з цим можна го-

Sciences of Europe # 70, (2021)
ворити, що покращення комунікацій України з країнами ЄС створили передумови практичного входження національного освітнього простору (далі –
НОП) у європейський освітній простір (далі –
ЄОП). Цей шлях виявився досить довгим, складним
та вимагає подолання багатьох перешкод (цивілізаційного, ціннісного, ментального, психологічного
характеру) на своєму шляху. Це потребує дієвих
механізмів для входження НОП до ЄОП, що вимагає вироблення практичних рекомендацій щодо
швидких інтеграційних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання інтеграції усіх сфер суспільства
у європейський простір є досить актуальним та затребуваним серед суспільства, а тому є запит на дослідження цього процесу з боку сучасних дослідників, науковців та практиків таких як: Ф. Ващук, В.
Журавський, С. Квіт, Т. Корольова, К. Кириченко,
Ф. Моісєєва, Ю. Петришак, Є. Пінчук, Є. Романенко, О. Співаковський, В. Усачов, Т. Фініков, О.
Шаров, тощо.
Незважаючи на досить широкий спектр проведених досліджень, питання інтеграції національної
освіти у європейський освітній простір виступає
частиною загальної проблеми, котрій присвячується означена стаття.
Метою статті є дослідження проблем та перспектив інтеграції національної освіти у європейський освітній простір.
Виклад основного матеріалу. Подальше розширення кола країн-членів ЄС, а також країн, які тісно співпрацюють з ЄС вимагає формування єдиного європейського середовища, де освітній простір стає важливим з огляду на продовження
процесів інтеграції, уніфікації та стандартизації національних суспільних сфер та процесів в єдиний
простір ЄС. Перш за все формування єдиного європейського освітнього простору потребує інституалізації та законодавчого врегулювання як на рівні
ЄС, так і країн зі спецстатусом. Зважаючи на традиції демократичних та людських цінностей, вказані
процеси відбуваються за умови відкритого діалогу
та консенсусу усіх учасників, а тому ці процеси
тривають довгий час, вимагають від усіх учасників
розуміння та плідної співпраці в атмосфері толерантності, рівноправності та демократії. Для більшої
ефективності, напрацьовується відповідні Плани
дій та Дорожні карти на певний проміжок часу, в
яких визначаються очікувані результати, які виступають орієнтирами для подальших дій. Тільки так,
крок за кроком можна досягти мети. Так, «Приєднавшись до Болонського процесу ще в 2005 році,
Україна взяла на себе зобов’язання реформувати
систему вищої освіти відповідно до європейських
стандартів та цінностей. Було поставлено за мету
створити справжню «Європу знань», яка забезпечує
своїх громадян якісною освітою, створює рівні
умови для її отримання, заохочує до взаємовигідної
співпраці і, що не менш важливо, визнає роль
освіти у розвитку сучасної демократії та збереженні
миру» [11]. А в 2015 році в рамках «Тенденцій 2015:
Навчання та викладання у європейських університетах» (Trends 2015: Learning and Teaching in
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European Universities) відзначалася важливість переходу «до студентоцентрованого навчання, де викладання та навчання зфокусовано на тому, хто навчається», яке «передбачає не тільки передачу
знань, а глибше розуміння та критичне мислення»,
де «викладачі розглядаються як фасилітатори, які
поділяють відповідальність за навчання разом зі
своїми студентами, розвиваючи у студентів автономність, надихають їх будувати своє власне бачення
через проактивність, самостійне навчання, винахід
та рефлексію» [4, с.163]. При цьому, під час засідання «Групи супроводу Болонського процесу»,
яке відбулося у березні 2020 року в Києві вже запропоновано нові пріоритети Болонського процесу
до 2030 року, а саме: «збалансована академічна мобільність та посилена роль вищої освіти у досягненні Цілей сталого розвитку» [11]. Тобто, невиконання попередніх умов інтеграції, важко виконувати наступні, коли усі інші випереджають і йдуть
далі. Така імітація дій та формалізація участі в інтеграційних процесах ставить Україну на останні місця, що зменшує можливості як для громадян (школярів та студентів), суспільства та держави, у порівнянні із тими країнами-учасниками, які
використовують можливості інтеграції до ЄОП повною мірою. Так, у 2016 році «за запровадження
принципів Болонського процесу Україна отримала
від Європейської комісії оцінку 2,2 бали з можливих п’яти і посіла почесне 47-ме місце із 48-ми
країн учасниць Болонського процесу» [15]. Цей
тривожний сигнал для влади, ВНЗ, громадськості
та студентської спільноти, адже такий результат
красномовно говорить про те, що «замість того,
щоб підвищувати якість та рівень вищої освіти, закладаючи тим самим підвалини для динамічного
інноваційного розвитку нашої країни, ми весь час
вигадуємо то якісь штучні перепони, то шукаємо
свій, особливий шлях», а час, на жаль, невпинно
минає, і «вікно можливостей» звужується. Адже окрім внутрішніх чинників впливу на національній
освітній простір (у кожної країни вони можуть бути
своїми), є і зовнішні, які носять глобальний цивілізаційний та регіональний характери, де основними
гравцями виступають високорозвинені країни.
Перш за все, це формування глобального ринку
праці за новими правилами та на підставі нових цінностей, звичаїв та устоїв, які з’являються під час
трансформацій, що відбуваються на цивілізаційному рівні розвитку суспільства в рамках розвитку
інформаційного суспільства і навіть постінформаційного (постекономічного) суспільства. При
цьому вказані зміни відбуваються у досить короткий проміжок часу (десятки років), практично за
одне покоління. Широке впровадження результатів
«цифрової» та «промислової» революцій разом із
глобалізацією комунікаційної інфраструктури та
усіх сфер і соціальних процесів впливає на розвиток суспільства, людину та владу. Темпи змін та
трансформацій настільки прискорюються, що відлік йде вже на роки, чого досі ніколи не було.
Тобто, ми є свідками та безпосередніми учасниками цих трансформацій, коли результати технічної
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революції впроваджуються у повсякденне користування широкими масами практично одномоментно
у всьому світі. Продукування нових ідей, технологій, обладнання здійснюється завдяки формуванню
потужних наукових та виробничих кластерів, які
виступають суб’єктами сучасного динамічного та
сталого цивілізаційного розвитку суспільства. Важливою відмінністю сучасних процесів є вихід на
глобальний наднаціональний рівень, коли до виконання певного проекту залучаються провідні фахівці з усього світу (за відповідними напрямом). Такі
команди формуються за умови мульти- національності, релігійності, культури та високого рівня толерантності. При цьому сучасні засоби комунікацій
(на рівні роботи з інформацією та щодо фізичного
переміщення) повністю нівелюють такі важливі раніше фактори як відстань та час, а тому вказані команди переміщуються світом, керуючись поняттям
доцільності. В кінцевому результаті з’являються
нові центри тяжіння капіталів, бізнесу, спеціалістів
та креативно мислячих людей – нові мегаполіси, які
відрізняються від традиційних мегаполісів та бізнес
центрів. Перш за все, з’являються нові класи, які
сформовані не на принципах приватної власності і
багатства, а на принципах освіти, знань та професіоналізму, так званий клас професіоналів. При
цьому, в умовах уніфікації та масового виробництва, набуває популярності нова течія – креативне
переосмислення, яка започаткувала формування
нового класу менеджерів, який стає відповідальним
за прийняття креативних рішень в усіх сферах суспільства. В таких умовах починає формуватися глобальний ринок праці, який висуває відповідні вимоги до освіти: уніфікація, універсалізація та стандартизація знань. Це вимагає високого рівня
традиційних життєвих компетентностей («знань: 1)
науково-теоретичних (про світ, закони життя, про
себе); 2) практичних (життєвої мудрості, дотримання норм поведінки); умінь і навичок: 1) практичного застосування знань; 2) норм поведінки; життєтворчих здібностей: 1) аналітичних; 2) прогностичних; 3) поведінкових; життєвого досвіду: 1)
індивідуального (усвідомлений, неусвідомлений);
2) досвіду інших людей (творче використання, наслідування); життєвих досягнень: 1) особистого
щастя; 2) соціального статусу; 3) самореалізації» [9,
c.182]), а також і таких, питома вага яких зросла в
умовах інформаційного суспільства, а саме: комунікативні, мовленнєві та цифрові компетентності.
Враховуючи це, серед держав-учасників європейського освітнього простору є країни, які є суб’єктами
глобалізаційних та сучасних соціально-політичних
і соціально-економічних перетворень в світі, відповідно вони формують порядок денний та сучасні тенденції і напрями на ринках праці та освіти. До таких можна віднести трудову міграцію, туризм
(ознайомчий, освітній, навчальний, міграційний
тощо), які сприяють новому запиту щодо набуття
конкурентоспроможної освіти та трудових навичок
задля подолання конкуренції на європейському ринку праці серед багатьох країн. До такої ситуації досить швидко пристосовуються малі країни з невеликою кількістю населення та ВНЗ. Що стосується
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України, тут ситуація складніша. Так, за кількістю
населення та ВНЗ наша країна більше тяжить до таких країн Європи як Німеччина, Франція, Італія,
Польща. Але за економічними, соціальними, політичними показниками є аутсайдером. Крім того, в
нашій країні затягнувся перехідний період від командно-адміністративного до ліберально-демократичного політично-економічного устрою. Вказане є
досить показовим на рівні національного освітнього простору. Так, за даними Річного звіту національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти за 2019 рік, «З одного боку, відбувся формальний акт входження України до Європейського
простору вищої освіти та наукових досліджень, розвиваються міжнародні освітні проекти та номінально запроваджено ЄКТС. З іншого боку, в Україні
не введено трициклову систему освітніх ступенів,
ЄКТС не стала основою організації навчального
процесу та розробки стандартів вищої освіти, а компетентнісний підхід не став основою технології навчання та оцінки його результатів, університетська
автономія залишається не більш, ніж популярним
лозунгом, схеми міжнародної та національної мобільності студентів і викладачів не отримали широкої
державної підтримки, система гарантування якості
вищої освіти досі не побудована і підмінюється відомчим контролюванням діяльності навчальних закладів.» [13, с.12-13]. Позитивним сигналом для
зрушень є впровадження базових положень Концептуальних засад реформування середньої школи
«Ново Українська школа» (2016 рік) (далі – Концепція НУШ) та врегулювання на законодавчому рівні положень, регламентуючих європейський освітній простір. Формування дитини розпочинається
із самого дитинства, а тому отримані знання, навички та компетентності у дошкільному та шкільному
віці виступають як базис (платформа) для вищої
освіти. Як визначається у Базовому компоненті дошкільної освіти (Державному стандарті дошкільної
освіти) (2020 рік) «Дошкільний вік є фундаментом
розвитку базових компетентностей і навичок, необхідних людині протягом життя. Він передбачає розвиток емоційних, інтелектуальних, вольових якостей та процесів, які взаємодоповнюють один одного, досягнення відповідної до цього віку
психофізіологічної/тілесної та психологічної зрілості. Це надає дитині можливість опанувати нову соціальну ситуацію розвитку – перехід до систематичного шкільного навчання, оволодіння новою соціальною роллю учня та відповідними функціями та
діями, які сприяють формуванню навчальної діяльності. Саме зрілість особистісних якостей та психічних процесів забезпечує успішність розвитку навчальних навичок на наступних етапах шкільного
життя. У молодшому шкільному віці розгортається
навчальна діяльність, яка спирається на вікові надбання дитини дошкільного віку та потребує належних педагогічних форм та методів роботи.» [1,
с.35]. Ось чому перебудову національного освітнього простору треба розпочинати із дошкільних
освітніх закладів та продовжувати у школі. Це
дасть змогу сформувати «сучасну» дитину, яка адаптована до запитів нової вищої школи. Тільки так
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можна отримати найкращий результат. Вказані нові
підходи до освіти, та знань знайшли відображення
у Концепції НУШ. Основними концептами для діалогу у цій концепції стали такі напрями: педагогіка
партнерства, готовність до інновацій, нові стандарти й результати навчання, автономія школи і вчителя, фінансування освіти. Зважаючи на це, «формула нової школи складається з дев’яти ключових
компонентів: новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної
самореалізації в суспільстві; педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками; умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно; орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм;
наскрізний процес виховання, який формує цінності; нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для
життя; децентралізація та ефективне управління,
що надасть школі реальну автономію; справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти; сучасне
освітнє середовище, яке забезпечить необхідні
умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу.» [8, с.7]. Важливим елементом сучасної
школи, є формування так званих «ключових компетентностей», кожен з яких «потребує для особистої
реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які
здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя» [8, с.10]. Як відзначається у Концепції НУШ, «нові освітні стандарти будуть ґрунтуватися на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо
формування ключових компетентностей освіти
впродовж життя» (18.12.2006)», а саме: «спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих
науках
і
технологіях,
інформаційно-цифрова компетентність, уміння
вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, обізнаність та самовираження у сфері культури, соціальна та громадянська компетентності,
екологічна грамотність і здорове життя.» [8, с.1112]. Таким чином, забезпечення отримання\набуття
вказаних компетенцій у школі підготує майбутнього абітурієнта не тільки до навчання у ВНЗ в Україні, а й у ВНЗ країн ЄС. Значним поштовхом до
входження національного освітнього простору до
європейського стала адаптація національного законодавства в сфері дошкільної, шкільної та вищої
освіти через прийняття відповідних законодавчих
актів, стандартів. Наприклад, у Законі України
«Про вищу освіту» знайшли відображення такі європейські норми та тренди як: автономія закладу
вищої освіти, академічна доброчесність, академічна мобільність, академічна свобода, Європейська
кредитна трансферно-накопичувальна система,
кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, студентоцентроване нав-
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чання. Також положеннями цього Закону встановлено такі рівні вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій
(освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, а також визначено присудження таких ступенів вищої
освіти як: молодший бакалавр; бакалавр; магістр;
доктор філософії/доктор мистецтва. Вказане починає набувати практичних рис, так «використовуючи досвід, передусім, європейських країн в Україні було запроваджено багаторівневу ступеневу систему вищої освіти, створено систему ліцензування
та акредитації, започатковано формування системи
освітніх стандартів і нової нормативної бази», що
«дозволило наблизити національну систему вищої
освіти до академічних традицій та сучасної практики європейських університетських систем.» [13,
с.7]. Вказані положення в цьому Законі з’явилися
впродовж 2014-2021 років, що досить негативно
впливає на процеси інтеграції. Наступним важливим кроком для інтеграції є «необхідність забезпечення й конвергенції освітніх програм з метою їхньої відповідності європейським стандартам, що підвищить доступ студентів до одержання освіти та
практичної підготовки за кордоном», адже «участь
в інтеграційному процесі на ринку освітніх послуг
полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті і науці України, поширенні власних
культурних і науково-технічних здобутків» [5, с.2].
На сьогодні вже розпочало свою діяльність Національне агентство із забезпечення якості вищої
освіти (далі – НАЗЯВО), на яке, відповідно до
статті 18 Закону України «Про вищу освіту», покладено, серед іншого, такі функції як: «формування
вимог до системи забезпечення якості вищої освіти,
розроблення положення про акредитацію освітніх
програм … ; аналіз якості освітньої діяльності закладів вищої освіти; формування єдиної бази даних
запроваджених закладами вищої освіти спеціалізацій …; формування критеріїв оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків,
закладів вищої освіти України, за якими можуть визначатися рейтинги закладів вищої освіти України;
розроблення порядку присудження\скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу
вищої освіти, наукової установи про присудження
ступеня доктора філософії; акредитація незалежні
установи оцінювання та забезпечення якості вищої
освіти, ведення їх реєстру» (стаття 18 Закону про
вищу освіту). Вказане стане великим проривом,
коли вказаними питаннями будуть займатися провідні фахівці, незалежні експерти, науковці та представники ВНЗ, а не чиновники з Міносвіти. На сьогодні, відповідно до своїх повноважень, НАЗЯВО
оприлюднило Річний звіт із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік, розділами якого є «кількісні
показники розвитку системи вищої освіти в Україні, внутрішнє забезпечення якості вищої освіти у
ЗВО, зовнішнє забезпечення якості вищої освіти як
важливий чинник забезпечення сталого інноваційного розвитку суспільства, пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти, окремі
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кількісні показники діяльності національного агентства у 2019 році тощо.» [13]. Вказані дані дають
змогу отримати картину сучасного стану розвитку
НОП, яка дає змогу виробити практичні рекомендації щодо подальших дій (законодавчої та інституційної ініціатив) у підвищенні рівня освіти. Повноцінне розгортання діяльності НАЗЯВО сприятиме
подальшій інтеграції НОП до ЄОП.
Наступним важливим кроком на шляху інтеграції до ЄОП є врегулювання питання «утворення
територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти» та впровадження освітньої діяльності на території України,
шляхом затвердженням Урядом «Положення про
особливості утворення, реорганізації та ліквідації
територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти» [12]. Вказані законодавчі ініціативи відкривають можливість входження
іноземних ВНЗ у НОП. З одного боку вказане розширює можливості нашої молоді в частині отримання освіти на території України не тільки у національних ВНЗ, а і закордонних. А з іншого боку,
конкуренція із провідними ВНЗ може прискорити
процеси оптимізації і навіть закриття багатьох українських вишів, адже матеріально-технічна база та
рівень викладацького корпусу провідних іноземних
ВНЗ є набагато потужнішими. У подальшому це
може призвести до того,що уся обдарована молодь
буде обирати навчання в іноземних ВНЗ, дипломи
яких визнаються усіма країнами світу (які виступають роботодавцями та науковими центрами), а вітчизняні ВНЗ у переважній більшості будуть готувати спеціалістів на внутрішній ринок. При цьому
іноземні ВНЗ, окрім обдарованої молоді, будуть запрошувати до себе і талановитих викладачів, що ще
гостріше поставить питання забезпеченням високого рівня викладання у вітчизняних ВНЗ. Такий
стан речей створить певні проблеми інтеграції НОП
не тільки в ЄОП, а і світовий освітній простір. Вказане може суттєво впливати на «академічну мобільність», коли до вітчизняних ВНЗ будуть запрошуватися іноземні викладачі і навчатися іноземні студенти, тоді як це можна буде зробити на території
України у іноземному ВНЗ. Ось чому є дуже важливим для нашої країни увійти до списку країн-учасниць, адже Україна неодноразово наголошує на
незмінність курсу інтеграції до ЄС. І це треба робити до моменту широкого входження іноземних
ВНЗ у НОП. Також необхідно звернути увагу, що
«академічна мобільність» залежить від комунікативної, інформаційно-цифрової, мовної та мовленнєвої компетентностей (знання іноземних мов) студентів та викладачів. Крім того, «академічна мобільність» напряму залежить від фінансової
незалежності ВНЗ, коли вуз має можливість направити викладачів на стажування до іноземних ВНЗ із
подальшим поверненням їх на попереднє місце роботи. Оскільки, коли викладач за власний рахунок
вивчив іноземну мову, поїхав на стажування і отримав запрошення на роботу в іншому ВНЗ (де більша
оплата праці та кращий соціальний пакет), вітчизняний ВНЗ втрачає досить цінного кадра, що також
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не сприяє підвищенню якості навчання в цьому
вузі.
Ще одним негативним для НОП явищем, яке
присутнє в Україні, це – державне замовлення на
бюджетне навчання тільки у державних ВНЗ, а також неможливість перехресного фінансування та
виділення грантів на навчання з боку держави, бізнесу та наукових центрів, адже в Україні є два види
навчання – бюджетне та за власні кошти. Тобто,
держава витрачає гроші на навчання для потреб
держави не у найкращих ВНЗ, а просто у державному ВНЗ. Це призвело до того,що фактично держава за рахунок грошей платників податків і надалі
продовжує надавати послуги «масової вищої
освіти» з досить низькою якістю (зважаючи на досить низькі обсяги фінансування, матеріально-технічну базу та відсутність допомоги збоку приватного бізнесу) практично переважної більшості ВНЗ.
Також «не менш антипродуктивним є і те, що встановлені законодавством права на наукові пенсії і
пільги не поширюються на працівників приватних
вузів. Хоча професорсько-викладацький склад і
державних, і приватних вузів зайнятий абсолютно
однією і тією ж справою – навчанням студентів і науковими дослідженнями, але вони нерівноправні в
отриманні соціального захисту.» [14]. Це також потребує перегляду на законодавчому рівні у бік справедливості по відношенню до викладачів, які працюють у приватних ВНЗ.
Наприклад, Ф. Ващук в рамках подальших перспектив «інтеграції в європейський освітній простір» пропонує «вироблення і впровадження нових
підходів», у широкому сенсі, щодо вирішення таких питань як: «творче використання досвіду сусідніх з Україною держав-членів ЄС; адаптування законодавства України до вимог Болонського процесу; спільна підготовка фахівців у європейських
вузах та обмін випускниками; вирішення проблем
юридичного визнання дипломів українських вузів у
країнах ЄС; створення умов для закріплення фахівців, що закінчують навчання; недопущення «відтоку мізків» з нашої держави; підготовка фахівців,
спроможних захистити інтереси України у жорстких умовах світової конкуренції, враховуючи членство в СОТ та інші виклики» [3, с.10].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи вищевикладене щодо проблем та перспектив розвитку інтеграції національної освіти у європейський освітній простір, необхідно відзначити так: Україна розпочала процес
інтеграції у ЄОП у далекому 2005 році і, як показують результати Моніторингу інтеграції української
системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження та Річного
звіту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, за 2019 рік на шляху до мети є багато проблем. На наш погляд, основною була проблема донесення до суспільства необхідності входження до ЄОП. Окрім цього, у влади не вистачило
політичної волі організувати швидкі і рішучі дії, а
не імітувати їх десятиліттями. Насамперед, необхідно було виробити відповідну Дорожню карту із реформування НОП, а також визначити конкретні
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шляхи щодо інтеграції до ЄОП. Серед основних
тез, які повинні були увійти до цієї Дорожньої карти слід назвати такі: визначення переліку вітчизняних ВНЗ, на базі яких потрібно було розпочати
процеси реформування та приведення до європейських та світових стандартів освітнього процесу.
Відійти від «масової вищої освіти» шляхом виділення переліку державних та приватних ВНЗ, які
потрібні для виконання державного замовлення на
підготовку спеціалістів, потрібних для формування
та реалізації державної політики в усіх сферах суспільства та економіки. Забезпечити у повному обсязі вказані ВНЗ усіма необхідними ресурсами,
дати їм «академічну мобільність», «академічну свободу та автономію», відкоригувати принципи державного замовлення для навчання за бюджетні кошти, а також вирішити питання із науковими пенсіями (незалежно від форми власності ВНЗ). Також
створити умови щодо залучення до викладання
лише високопрофесійних викладачів, а найкращим
студентам надавати додаткові гранти для продовження навчання у провідних вузах світу, створивши
привабливі умови для повернення та працевлаштування на території країни. Створити потужний «національний пул провідних ВНЗ», забезпечити сприятливі умови для співпраці з іноземними ВНЗ, обміну студентами та викладачами. І, найголовніше,
перейти від імітації дій до планомірної, швидкої та
плідної роботи щодо інтеграції НОП до ЄОП.
Зважаючи на подальший розвиток співпраці та
кроки з інтеграції до ЄС, проблеми та перспективи
розвитку інтеграції національної освіти у європейський освітній простір потребують подальших розвідок.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные проблемы педагогической поддержки профессионального самопознания будущих учителей. Объясняются трудности вхождения будущего учителя в профессиональную деятельность. Представлены основные подходы к обозначению сущности понятия «педагогическая
поддержка». Показаны направления реализации педагогической деятельности с целью поддержки личности, которая учиться и воспитывается. Показаны и характеризированы основные показатели, которые вызывают трудности, происходящие в профессиональной жизни будущего учителя. Обоснованно сущность
цели, обобщены основные методы и приёмы профессионального самопознания будущих учителей.
ABSTRACT
Мain problems of the pedagogical support of future teachers’ professional self-knowledge are analyzed. Difficulties of future teachers’ entrance into professional activity are explained. Main difficulties of future teachers’
professional adaptation are caused by the difference in the skills, which they have got at the university and the
reality of a school, the character of a teaching environment. The main approaches to the notion of «pedagogical
support» are introduced. Directions to the realization of the pedagogical activity with the aim of the pedagogical
support a person who get education are shown. Main indicators which made difficulties in the future teacher’s
professional life are shown and characterized. The notion of aim is generalized, main methods of future teachers’
professional self-knowledge are generalized.
Ключевые слова: педагогическая поддержка, профессиональное самопознание, педагогическая
среда, профессиональная подготовка, внутренний потенциал, профессиональная направленность, самосовершенствование, профессиональное саморазвитие.
Keywords: pedagogical support, professional self-knowledge, teaching environment, professional training,
external environment, professional orientation, self-improvement, professional self-development.
Современная европейская образовательная
среда демонстрирует большой интерес к выявлению и поддержке профессионального развития будущих учителей. Именно период профессиональной жизни учителя во всем мире является самым
напряженным, поскольку он связан с переходом в
новую систему социальных отношений, резким изменением статуса студента на статус учителя, когда
необходимо налаживать отношения с учениками,
родителями, коллегами. Трудности профессиональной адаптации молодого учителя в значительной
мере обусловлены отличием знаний, полученных в
высшем педагогическом заведении, от реального
контекста школы, характерной педагогической
среды.
Профессиональное самопознание будущих
учителей происходит не только под влиянием профессорско-педагогического коллектива, но и в процессе самовоспитания и самообразования. Как в
профессиональной подготовке, так и в процессе самовоспитания и самообразования студентов необходимо поддерживать, поскольку они еще не
имеют должного опыта профессионального самопознания, знаний о природе человека, умений самоорганизации и саморегуляции.

Анализ последних исследований и публикаций
показал, что на разных этапах развития педагогической науки и практики проблема профессионального самопознания будущих учителей является одной из актуальных проблем.
Ценностно-смысловое отношение студентов к
учительской профессии и к себе как субъекта будущей педагогической деятельности зависит от того,
насколько активно и систематически будущие учителя занимаются профессиональным самопознанием в профессиональной подготовке. Профессиональная подготовка будущих учителей должна,
прежде всего, помочь раскрыть возможности каждого студента, сориентировать на профессиональное самоопределение, доказать значимость личностного и профессионального роста.
Решение проблемы оказания педагогической
поддержки учащимся, помощи в преодолении трудностей имеет начало в исследованиях А. Андреевой, А. Газмана, Н. Кислой, А. Мудрик и др. В трудах В. Маралова рассматривается вопрос педагогической
поддержки
профессионального
самопознания и саморазвития [3]. О повышении интереса к самопознанию во время проведения тренингов рассматривается в трудах Л. Рыбалко [4]. В
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исследованиях обобщенно изучаются трудности,
мешающие самопознанию личности. К сожалению,
учеными и практиками еще недостаточно изучались вопросы, касающиеся педагогической поддержки будущих учителей на основе выявления
трудностей, которые они испытывают в профессиональной подготовке.
С позиции выявления и преодоления трудностей, которые испытывают будущие учителя в их
профессиональной подготовке, цель статьи заключается в раскрытии сущности педагогической поддержки профессионального самопознания будущих
учителей.
В психолого-педагогической литературе не существует единого подхода к определению понятия
«педагогическая поддержка», ее рассматривают
как:
- особую сферу педагогической деятельности,
которая направлена на помощь в развитии и содействии саморазвитию будущих учителей, решении
их индивидуальных проблем, связанных с продвижением в обучении, развивая потребность в успешности самостоятельных действий;
- систематическую, целенаправленную деятельность преподавателя (или коллектива преподавателей), которая обеспечивает раскрытие личностного потенциала будущего учителя путем оказания
конкретной помощи ему в самостоятельном преодолении трудностей в обучении и содействие в самоопределении и самореализации личности специалиста;
- помощь студенту в преодолении препятствий, затруднений, опираясь на его субъективный
опыт и владение средствами обнаружения и решения своих проблем [3].
Термин «педагогическая поддержка личности» впервые применил А. Газман и по его определению ее сущность заключается в совместном с
воспитанником определении интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), которые мешают ему сохранять человеческое достоинство и достичь положительных результатов в обучении, самовоспитании, общении,
образе жизни [2].
Ученый определяет следующие направления
реализации педагогической деятельности по цели
поддержки личности:
- создание внешней благоприятной среды для
комфортного биологического и психологического
существования личности, сохранения ее физического и психического здоровья;
- организация микросоциальной среды из-за
поддержания гуманистических отношений, общения, творческой деятельности, психологического
климата;
- обеспечение внутренних условий (установок,
потребностей, возможностей личности) для развития самостоятельности, саморазвития личности.
Важное значение имеет дозировка педагогической помощи, основанная на знании и понимании
физической и духовной природы студента, обстоятельств его жизни и судьбы, особенности харак-
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тера, поведения, а также присущим для него темпом работы. Особую роль в индивидуальной поддержке учителя оказывают ситуации успеха, создания условий для самореализации личности, повышение статуса студента [1].
На основе вышесказанного, склоняемся к
тому, что педагогическая поддержка профессионального самопознания будущего учителя рассматривается как помощь человеку, базируется на основе знаний индивидуальных особенностей, отношении к проблемам, трудностям, которые
возникают в профессиональной жизни, что связывают с такими факторами, как:
1) отсутствие мотивации к обучению, будущей
профессиональной деятельности, нежелание работать учителем, недостаточный уровень ответственности, недостаточный уровень осознания себя в
роли будущего педагога, недостаточная активность
общественно-гражданской позиции, неумение перестраивать сознание и самосознание в профессиональном направлении, оценивать свои профессиональные возможности, учитывать соответствие
трудовой деятельности своим интересам, «ироническое» отношение к целям будущей профессии;
2) не хватает практических занятий, тренингов, где студенты раскрывали бы свой внутренний
потенциал, и как следствие нежелание работать в
связи с отсутствием интереса и времени, мало времени и многих задач для самостоятельной обработки;
3) равнодушие преподавателей к личности студента, «прочитал лекции, увидел студентов и пошел домой, мало платят», студенты «не занимаются
самопознанием при плохом преподавателе, или при
его безразличном отношения к учебной дисциплине»;
4) отсутствие четких жизненных ориентиров,
желание узнавать себя, желание вообще учиться,
сосредоточенности на объекте самопознания и мешает собственная лень, неуверенность в собственных силах [5].
Итак, трудности профессионального самопознания, связанные с отсутствием профессиональной направленности будущих учителей, их неумением узнать себя и раскрывать профессиональный
потенциал, недостаточным вниманием преподавателей к потребностям студентов.
Поэтому цель профессионального самопознания будущих учителей должна заключаться в том,
чтобы:
а) развивать и усовершенствовать свой потенциал, реализовать потенциальные возможности,
двигаться вперед и повышать уровень профессиональных знаний и передавать их будущему поколению, изменить мир к лучшему, начиная с себя;
б) быть для студентов интересным человеком,
похожим на опытных преподавателей, родителей,
работающих преподавателями, «желание работать
преподавателем возникло на протяжении обучения
в университете, оно вызвано одним из преподавателей, который доказывал необходимость и важность
этой профессии, показал на собственном примере
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«профессионализм», развивать ораторские способности перед аудиторией;
в) общаться со студентами, устанавливать
связь с будущими специалистами, открывать «новые горизонты» человеческой души, получать удовольствие от общения со студентами, стремление
изучать людей, коллектив;
г) создавать атмосферу комфортности, доброжелательных отношений между студентами, преподавателями и студентами, сплачивать коллектив,
поднимать общую культуру и культуру взаимоотношений, получать удовольствие, наблюдая за
успехами студентов, за тем, как расширяется их
кругозор, возникает интерес к учебе, «я очень внимательно отношусь к тому как помочь студентам
разобраться в той или иной теме, наблюдаю за теми
методами, которые я использую в работе с ними,
понять, какие из них наиболее эффективны», помогать студентам реализовать собственный потенциал, сотрудничать с ними;
д) стимулировать интерес студентов к обучению на практических занятиях, «вызвать такой интерес у студентов к учебным дисциплинам, чтобы
они занимались еще и самостоятельно», работать
на качественный результат;
ж) формировать ценностные ориентиры среди
интеллигентов, воспитывать личностные качества
студентов и почтенного отношения к другому человеку [6].
Преподаватели в учебное время организуют
профессиональное самопознание студентов следующим образом: знакомство с различными видами
профессиональной деятельности, привлечение студентов к разноплановым профессионально ориентированным роботам, методы анализа, синтеза,
проведение конференций, семинаров, тренингов,
упражнения, самостоятельная работа, ситуации
успеха, эвристический способ познания, приемы
самоконтроля, поощрения, тесты, анкетирование,
консультация студентов, организация и проверка
самостоятельных и практических работ.
Вне учебного времени преподаватели организуют профессиональное самопознания студентов
следующим образом: организация кружков художественной самодеятельности, студенческих профсоюзов, студенческого самоуправления, работа в
библиотеках, экскурсии в музеи, театры, волонтерская работа, общение с выдающимися профессионалами, написание статей.
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К приемам и методам профессионального самопознания студентов относят: само отношение,
самосовершенствование, самооценки, самоконтроль, самонаблюдение, саморазвитие, составление
плана своего профессионального саморазвития.
Профессиональное самопознание требует исследования проблем, что мешает будущим учителям раскрывать личностно-профессиональный потенциал в профессиональной подготовке. Педагогическую
поддержку
профессионального
самопознания будущих учителей рассмотрено как
совокупность приёмов, методов, форм, средств педагогического воздействия на самопознание личности, которые стимулируют максимально полное
раскрытие внутреннего потенциала и развивают
стремление к постоянному самосовершенствованию в профессиональной деятельности.
Итак, перспективой дальнейшего поиска с
означенной проблеме является изучение связи профессионального самопознания с профессиональным самовоспитанием, поскольку в осуществлении
самопознания важную роль занимает потребности,
личностные качества уверенности в себе, усердия,
ответственности за принимаемые решения.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматриваются условия подготовки учителя иностранного языка, важнейшим
из которых является степень сформированности лингвострановедческой компетенции как одной из ключевых межкультурно-профессиональной иноязычно-коммуникативной компетенции в рамках профессиональной готовности выпускника вуза. Рассмотрено понятие лингвокультурологической компетентности с
позиций лингводидактики и методики преподавания иностранных языков в контексте особенностей новой
парадигмы иноязычного образования, предполагающей овладение учителями иностранного языка межкультурной коммуникацией.
ABSTRACT
This article discusses the conditions for training a teacher of a foreign language, the most important of which
is the degree of formation of l linguoculturological competence as one of the key intercultural-professional foreignlanguage-communicative competence within the framework of the professional readiness of a university graduate.
The concept of linguoculturological competence is considered from the standpoint of cultural linguistics and methods of teaching foreign languages in the context of the peculiarities of the new paradigm of foreign language
education, which presupposes the mastery of intercultural communication by foreign language teachers.
Ключевые
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профессиональная
компетентность,
профессиональная
готовность,
лингвокультурологическая компетенция, межкультурно-коммуникативная компетенция, образовательная
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Введение новых Государственных общеобязательных стандартов образования (ГОСО) предопределило перемены и в содержании подготовки будущих профессионалов, и в разработке новых способов организации процесса обучения, а также
компетентностных параметров оценки качества образования. Высшие учебные заведения самостоятельно разрабатывают образовательные программы
высшего образования в соответствии с требованиями ГОСО [1].
Формирование профессиональной компетенции будущего учителя иностранного языка является основной задачей вузов при осуществлении
подготовки педагогических кадров по иностранному языку, так как на современном этапе модернизации образования именно компетентностная
модель профессиональной подготовки специалиста
является целевой и результативной основой построения образовательного процесса по подготовке
обучающихся.

Проведенный нами анализ исследований, посвященных изучению понятия профессиональной
компетентности учителей в целом и профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка в частности показывает, что существует многообразие трактовок и классификаций
понятия профессиональная компетентность. Рассмотрим некоторые из них.
Г.М. Коджаспирова определяет профессиональную компетентность учителя как овладением
«необходимой суммой знаний, умений и навыков,
определяющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и
личности учителя [2, с. 62].
По мнению Н.В. Кузьминой профессиональная
компетентность учителя базируется на фундаментальном научном образовании, эмоциональном отношении к педагогической деятельности, владении
учителем технологией педагогического труда [3, с.
12].
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Е.Н. Соловова определяет профессиональную
компетентность как «совокупность профессионально-педагогических компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к профессиональной
деятельности и дальнейшему профессиональному
росту» [4].
К.Т. Кунесбаева рассматривает профессиональные компетенции будущих учителей иностранного языка как «многовекторную структуру» и считает, что они выявляются в процессе деятельности
и отражает способность учителя реализовывать
освоенные компетенции в своей профессионалной
деятельности [5, с. 167].
По мнению Н.Л.Гарифуллиной профессиональная компетентность достигается «в процессе
активной деятельности, самостоятельной работы,
накопления преподавательского опыта» [6].
С.С. Кунанбаева ввела понятие «профессиональная готовность выпускника вуза» как способности решать типичные профессиональные задачи
отличая от «профессиональной компетентности работающего специалиста», который подразумевает
способность решать нестандартные задачи в условиях неопределенности [7, с. 51].
Подготовке специалистов, в нашем случае
учителей иностранного языка реализуется в рамках
образовательных программ (ОП) по педагогическим специальностям.
По мнению С.С.Кунанбаевой ОП – это «интегративная организационно-образовательная категория», которая является «концептуально-содержательной платформой» для усвоения и формирования необходимых компетенций [7, с. 59].
«Профессиональная готовность специалиста»
определяется как интегративная совокупность профессионально-значимых блоков компетенций [8, с.
89]. С.С.Кунанбаева представила компетентностную модель из 4 блоков компетенций:
1. Профессионально-ориентированный блок
компетенций (ключевые компетенции);
2. Профессионально-базируемый блок компетенций (базовые компетенции);
3.
Профессионально-идентифицирующиц
блок компетенций (специализирующие компетенции);
4. Межкультурно-коммуникативный блок компетенций (когнитивная, коммуникативная, лингвокультурологическая, социокультурная, концептуальная и личностно-центрированная компетенции)
[7, с. 95].
С.С. Кунанбаева предлагает рассматривать
«межкультурно-коммуникативную компетенцию»
в узкой специфике как «межкультурно-профессиональную иноязычно-коммуникативную компетенцию» специалиста [7, с. 97].
В нашем исследовании мы рассматриваем
лингвокультурологическую компетенцию будущих
учителей иностранного языка как составляющей
межкультурно-профессиональной иноязычно-коммуникативной компетентности специалиста.
Лингвокултурологическая компетенция формирует «первичную концептуализацию мира на
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базе своей культуры», которое отражает национальное языковое сознание и менталитет [9, с. 110].
Лингвокультурологическая компетентность
рассматривается как «интегративное качество личности, включающее знания, умения, навыки, связанные с отбором, усвоением, переработкой, трансформацией и использованием в практической деятельности информации о лингвокультуре, об
общих нормах, правилах и традициях вербального
и невербального общения в рамках данной лингвокультуры» [10, с. 102].
Для будущего учителя иностранного языка
очень важно развивать лингвокультурологическую
компетенцию, поскольку «культура является основой формирования мышления и деятельности специалиста, культура влияет на его языковую картину
мира и его восприятие» [11].
Профессиональный стандарт «Педагог», который учитывает уровни Национальной рамки квалификаций (НРК) и Отраслевой рамки квалификаций
в сфере образования (ОРК) служит основой для разработки образовательных программ и модулей педагогических специальностей и определяет требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда в
профессиональной деятельности [12].
Согласно профессиональному стандарту «Педагог» следующие умения и навыки должны быть
сформированы у будущих учителей в рамках реализации ОП педагогических специальностей:
• приверженность к высшим социальным ценностям, к идеям гуманистической педагогики;
• приобщенность к системе общечеловеческих
и национальных ценностей в их единстве;
• национальных приоритетов Казахстана;
• культурная осведомленность, языковая компетентность
• развитие благоприятной образовательной
среды для реализации культурных и языковых потребностей обучающихся;
• толерантное отношение к иной культуре, к
иному образу жизни [12, с. 21].
Лингвокультурологическая компетенция будущего учителя иностранного языка является компонентом его межкультурно-профессиональной
иноязычно-коммуникативной
компетенции
и
включает в свою структуру:
• основные фоновые способности типичного
образованного представителя изучаемой лингвокультурной общности как обобщенный опьгг определенной национальной общности, отраженный в
сознании в языковой форме, а также умения использовать фоновые способности для достижения
взаимопонимания в ситуациях опосредованного и
непосредственного межкультурного общения;
• использование лексических единиц с национально-культурным компонентом значения и умение адекватно их применять в ситуациях межкультурной коммуникации;
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• комплекс профессионально-педагогических
умений, позволяющих наиболее эффективно обучать иностранному языку как средству межкультурного общения.
Формирование «субъекта межкультурной коммуникации» является основной целью обучения
иностранному языку на современном этапе. Процесс формирования такой личности связан с формированием в сознании обучающегося языковой
картины мира, присущей носителям изучаемого
язьпса. Многие учителя иностранного языка не достаточно владеют иноязычной культурой и не готовы к межкультурному общению. В связи с этим
возникает необходимость совершенствования межкультурной коммуникативной компетенции будущего учителя, в том числе лингвокультурологической компетенции, в процессе его профессиональной деятельности.
Таким образом, в условиях компетентностного
подхода лингвокультурологическая компетенция
будущих учителей иностранного языка, обеспечивающие способность к диалогу, сотрудничеству,
умение и готовность вести коммуникацию в поликультурной, мультилингвальной среде, должна
стать объектом осмысления и целенаправленного
формирования в профессиональном иноязычном
образовании.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сутність понять «творчість» і «креативність». Проаналізовано наукові праці
з проблеми. Доведено актуальність зазначеної проблеми.
ABSTRACT
The article analyses the essence of the term «creative work» and «creativity». The scientific works on the
problem have been analyzed. The actuality of this problem has been proved.
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Постановка проблеми. Проблемі розвитку
креативності особистості приділяли увагу багато
вчених минулого та сьогодення, адже успішний розвиток особистості без творчості неможливий.
Тому ця тема є важливою та потребує нашого детального розгляду.
Творчі здібності, таланти особистості без творчого підходу до викладання розвинути важко,
якщо це взагалі можливо. Тому розвиток креативності особистості є надзвичайно актуальною та перспективною темою дослідження, яка потребує детального розгляду науковців усього світу.
Креативність є важливою складовою сучасної
освіти, професійного становлення особистості. Від
її сформованості залежить рівень розвитку суспільства, оскільки творчі люди мають здатність приймати не готові рішення, кимось нав’язані, а власні
нестандартні. Тому сьогодні освітня система потребує змін, цьому має сприяти творчий розвиток майбутніх учителів, а також креативності людини в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість праць багатьох науковців присвячена питанню розвитку творчих здібностей та креативності. Над цим працювали в галузі педагогіки,
психології та філософії.
Аналіз досліджень та публікацій науковців показав, що проблемі розвитку творчих здібностей,
креативності приділяли увагу багато вчених, педагогів та філософів. У працях Т. Москальця, Л. Дерев’яна, С. Багана, Е. Фатєєва К. Ціолковського, Т.
Равлюка, Е. Звєрєва, А. Петровського, С. Лазарєва,
Дж. Гілфорда,Т. Кудрявцева, О. Виготського, В. Рогозіної та багатьох інших наукових дослідженнях
глибоко висвітлюється ця актуальна проблема [6;
5].
Зокрема, зв’язок креативності з якостями особистості досліджували О. Грек, Ф. Барон та інші

вчені. А те, як впливає креативність на емоції та поведінку, описували С. Устименко, Л. Малімон та
інші науковці. Питання креативності та професійної успішності вивчали К. Розова, О. Куцевол, Н.
Чорноусенко та інші вчені. Аналіз літератури свідчить, що проблема розвитку креативності особистості досліджувалася всебічно, науковці розглядали її різні аспекти.
Проблема нашого дослідження є цікавою, багатогранною та потребує подальшого розгляду та
висвітлення.
Мета написання статті. Нашим завданням є
висвітлити питання розвитку креативності особистості.
Виклад основного матеріалу.
«Креативність» – цей термін походить від латинського слова creatio (створення). У науковій літературі раніше активно користувалися поняттям
«творчі здібності», але пізніше з’явилося нове
слово «креативність», запозичене з англійської.
Цей термін у психології та педагогіці став популярним у 60-і роки ХХ століття [6]. «Творчі здібності» є більш статичним, не динамічним поняттям,
на відміну від «креативності», що є більш активним. Наковці по-різному трактують ці терміни.
Єдиного підходу немає.
Тільки в зарубіжній психології існує близько
сотні визначень терміну «креативність». Науковці
часто визначають креативність, як творчі здібності
особистості, які визначають можливість до принципово нових, інших ідей та які входять до структури
обдарованості як незалежний фактор.
Тобто, креативність висвітлюється у творчому
контексті як здатність особистості до творчості.
Між поняттями «творчість» та «креативність» є наявна різниця, яка стосується змісту цих термінів.
Креативність – це здатність до нових оригінальних , цікавих та незвичних ідей та рішень, швидке
нестандартне вирішення проблемних ситуацій, при
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відхиленні від стандартних схем мислення. Креативність – це створення принципово нового з того, що
вже існує; вирішення якихось проблем зовсім інноваційним нестандартним способом; а ще це відмова
особистості від стереотипності мислення; це оригінальність рішень; це уміння аналізувати, генерувати цікаві ідеї; уміння інтуїтивно вибирати правильне спрямування думки.
А «творчість» визначається психологічним
процесом створення нового, наче продовження чи
заміна дитячої гри, адже діти прагнуть творчості, це
їх стихія. Варто підтримувати це дитяче жадання
творчості й розвивати креативність, паростки якої
закладаються ще в дитинстві, а розквітають з новою
силою в наступні вікові етапи розвитку, якщо для
цього є всі умови. Творчість є як процесом, так і результатом, а креативність – це її основа [6].
Творчість є спонтанною, залежить від натхнення людини, не обмежується умовами, це самовираження [3].
Дослідники виокремлюють приблизно шість
особливостей, або ж параметрів, які є характеристиками креативності:
– як здатність щодо відшукування та формулювання певної проблеми;
– уміння генерувати ідеї;
– уміння виявляти гнучкість під час продумування різних ідей;
– уміння щодо оригінальності – уміння реагувати на стимули нестандартно;
– уміння вдосконалювати щось, додаючи
нові деталі;
– уміння творчо розв’язувати нові проблеми,
тобто уміння здійснювати аналіз і синтез [6].
Здібності є індивідуальними особливостями
особистості, які забезпечують успішність у діяльності та легке оволодіння нею. Творчі здібності особистості дають можливість пізнавати нове, діяти
творчо та нестандартно, сприяють націленості людини на відкриття нового та забезпечують здатність
до глибокого усвідомлення свого досвіду та прагнення до творчості.
Основними показниками сформованості творчих здібностей є швидкість думки та кількість ідей,
що виникають в одну одиницю часу; гнучкість думки та вміння швидко й без зайвих внутрішніх зусиль переключатися з однієї творчої ідеї на іншу; а
також здатність бачити, що інформація, яка є отриманою в одному контексті, може бути використана
в іншому значенні; оригінальність та здатність до
генерації неординарних ідей, які відрізняються від
загальноприйнятих, незвичних, парадоксальних,
неочікуваних рішень.
Це зв’язано з баченням усієї картини всіх залежностей і зв'язків, які є непомітними при послідовному та логічному аналізі [1].
Аналізуючи літературу, ми бачимо підходи різних учених щодо розуміння терміну «творчі здібності», а також простежуємо це в історичному аспекті. У древній Греції поняття інтелектуально-творчого потенціалу особистості трактували як єдність
багатьох складових: практично спрямований розум,
здатність до ясного та стислого висловлення своїх
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думок, винахідливість, уміння швидко досягати поставленої мети, розуміти суть речей та явищ.
Інтелектуально-творчі здібності в римлян ототожнювалися із творчим, естетичним світосприйняттям і побудовою на основі цього суспільних взаємовідносин. Раніше вважалося, що творчі здібності можна виявити лише в літературі, науці та
мистецтві. Це створювало відрив практичної діяльності людей від розумової праці.
Л. Виготський заперечував таку позицію та підкреслював, що елементи творчості мають вияв під
час вирішення повсякденних задач, особливо тих,
що властиві шкільному освітньому процесу.
Ця ідея відображається в працях В. Богоявленської, К. Платонова, В. Глухова, А. Петровського та
інших.
Аналіз наукової літератури показав, що вчені
по-різному розуміють термін «творчі здібності».
Так, Т. Равлюк, Е. Звєрєва, С. Баган, Т. Москалець
розглядають творчі здібності особистості, як синтез
властивостей людини, які мають ступінь відповідності певному виду творчої роботи та вимогам до
неї, що зумовлює результативність у цій діяльності.
К. Ціолковський характеризує творчі здібності, як вияв саморуху та самостійного розв’язання
задач та їх розуміння, осмислення закономірностей
та зв’язків між предметами та явищами, самостійної та продуктивної роботи, розуміння істин, які є
всім відомі та відкриття істин, які нікому невідомі.
Як вважає В. Рогозіна, творчі здібності виражаються в умінні породжувати мисленнєву діяльність, що виходить за межі стандартних вимог та
відрізнятися манерою мислити, тобто мислити поіншому, генерувати оригінальні й різноманітні ідеї
та знаходити практичні можливості їх втілення в
життя, а це є особливим видом творчих та розумових здібностей.
У літературі часто питання творчих здібностей
розглядається як термін «креативність». Здатність
особистості до творчості у Великій психологічній
енциклопедії трактується як креативність, яка проявляється у спілкуванні, мисленні, відчуттях, певних видах діяльності та характеризує особистість у
загальному та окремих аспектах.
Як вважають Т. Третяк та Е. Торренс, креативність допомагає робити щось нове, оригінальне,
нові та незвичні ідеї, легко вирішувати всі питання.
Поняття «творчість» та «креативність» мають спільний зміст і тому їх можна назвати тотожними.
Творчі здібності складаються з багатьох креативних і різноманітних якостей. Дискус щодо компонентів творчого потенціалу є відкритим, але існує
декілька гіпотез стосовно даної проблеми.
Як вважають психологи, здібності людини до
креативної, творчої діяльності визначаються творчим мисленням. Як вважає Дж. Гілфорд (відомий
американський учений), «творчим людям притаманне так зване дивергентне мислення, яке лежить
в основі творчого мислення і є основним компонентом творчих здібностей» .
Творча уява та творче мислення належать до
компонентного складу творчих здібностей, як вважають А. Петровский, Е. Фатєєв, Т. Кудрявцев, С.
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Лазарєв, Г. Альтшуллер, Л. Виготський, В. Дружинін [7].
Можливість створювати нове з нічого, бачити
можливості є креативністю. Замало лише прочитати книгу чи прослухати лекцію, щоб бути творчим, креативним.
Формування цієї навички потребує відповідного тренування. Багато способів для досягнення
цієї мети є, якщо людина займається цим регулярно. Існують такі способи розвитку гнучкості мислення:
– блокнот для нестандартних ідей;
– вивчайте нове: дисципліни, культури, місця;
– пробуйте щоденні завдання робити по-іншому;
– ставте собі деколи запитання: «Що вийде,
якщо ...», А чому саме так?»;
– «дозвольте собі творити і помилятися»;
– «звільніть час для інновацій»;
– придумайте спосіб розвитку вашої креативності самостійно;
Є також вправи для розвитку креативності, які
допоможуть особистості потренувати мозок та розвинути її креативність.
– «незвичне життя речей»: напишіть за хвилину максимально можливу кількість способів застосування хліба, свічки тощо;

– виділіть для себе 30-45 хвилин на творчість,
яка вам найбільше подобалася в дитинстві. Це може
бути ліплення, аплікація, малювання, написання віршів.
– «генератор марення»: перерахуйте, що є
«спільного, наприклад, у вебінарі та ведмедя (не
менше 10 пунктів!). Або в ноги та картини»;
– «виконайте звичну задачу незвичайним способом. Це може бути що завгодно: робити лівою рукою те, що зазвичай робите правою, піти на роботу
іншим маршрутом, змінити налаштування інтерфейсу в смартфоні і ін.»;
– придумайте завдання зі штучним обмеженням для себе: наприклад, написати історію без використання певної букви тощо;
– прочитайте інтерв'ю про розвиток креативності, інтерв’ю з творчою людиною: засновницею та
викладачкою School of Visual Communication Наталією Синепупов.
Гнучкість мислення є важливою, адже це змога
поглянути на буденні речі з іншого кута зору. Наскільки гнучким є мислення особистості, можна перевірити за допомогою тесту Струпа.
Гляньте на малюнок та спробуйте назвати
справжні кольори слів та при цьому не звертайте
уваги на підписи.

Рис.1 [7]. Тест Струпа
Якщо ви можете швидко переключати увагу
від читання слів на малюнку до озвучування кольорів, «то ваше когнітивне мислення досить гнучке»
[9].
А якщо ні, то не засмучуйтесь, а просто продовжуйте й далі тренуватися, тоді ваші результати та
гнучкість мислення без сумніву будуть покращуватися.
Отже, креативність – це розвиток людини, наполегливість, не тільки вроджені здібності, це пи-

тання вибору та звички [9]. Її можна й потрібно розвивати, можливостей для цього вдосталь аби було
бажання, просто радійте життю, дивіться на все позитивне, будьте щасливі, творіть, живіть із радістю
та позитивом, будьте самими собою, унікальними,
такими, якими ви є, а також не старайтеся себе видавати за іншу людину, просто будьте собою, розвивайтесь, старайтесь бути кращими, але будьте собою.
Шукайте незвичне у звичному, радійте життю,
приймайте себе такими, якими ви є; не звертайте
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увагу на реакції оточуючих, чи звертайте, але значно менше, адже їхні реакції – це лише їхні, але не
ваші, вони змінюються, а вам повинно це бути байдуже, робіть власний вибір із врахуванням моральних цінностей, а не бачення інших людей.
Старайтесь бачити у звичному нове, бути уважним та спокійним, життя як вітер, як мить, тому
треба ловити хвилі радості в кожному моменті і насолоджуватися життям.
Чим більше ви шукатимете позитив, тим більше ви його побачите. Адже можна не помітити
прекрасне небо, а можна на секунду підняти свій
погляд вверх і насолодитися цією миттю життя. І це
розвиватиме вас та збільшуватиме вашу гнучкість
мислення, адже позитив «дає крила», за допомогою
яких хочеться творити та жити. Звичайно, ми це розуміємо.
«Чим більше ви будете вправлятися і шукати
незвичайне в звичайному, тим більш гнучким буде
ваше мислення. І тоді до вас з більшою ймовірністю
прийде нова нестандартна ідея» [9].
Ідея розвитку творчої особистості дитини та її
творчих здібностей покладена в основу концепцій
сучасної освіти. Швидкий розвиток сучасних технологій потребує творчої та креативної особистості. Зараз людство потребує компетентних та
професійних фахівців своєї справи, які вміють критично мислити, опрацьовувати та вивчати різноманітну інформацію, використовувати здобуті знання
та вміння, креативно розв'язувати поставлені перед
особистістю задачі [1].
Креативність та творчість сприяють розвитку
сучасного суспільства. Креативність, будучи особистісною якістю, потребує постійного вдосконалення особистості, її подальшого розвитку [3].
Вроджені й набуті якості особистості є взаємопов’язаними та чітко не розмежовуються. Щоб реалізувати природжену креативність людини у творчій та продуктивній діяльності, потрібно не тільки
забезпечити педагогічно-психологічний супровід
розвитку творчої креативності особистості, а й цілеспрямовано впливати на особистість задля формування творчих якостей, які є необхідними у творчій діяльності.
У цілому сама творча діяльність сприяє розвитку цих якостей, які є як безумовними, тобто вродженими, так і умовними, набутими.
Невід’ємною складовою сукупної культури сучасного фахівця є творчий потенціал учителя, який
має вагоме значення в педагогічній праці, адже завданням педагога є: «шукати, плекати, бути прикладом для учня, пам’ятати, що тільки особистість
може виховати особистість», тому розвиток креативності не тільки учня, а й педагога є в даний час таким важливим та актуальним завданням.
Формування покоління фахівців нової генерації, які здатні навчати творчих дітей є викликом
сьогодення. Розвиток творчої активності кожного
вчителя дає відчутне покращення якості навчання і
виховання, підвищення професійної майстерності
[7].
Висока креативність майбутнього вчителя збільшує шанси на творчий розвиток його учнів, адже
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тільки творча особистість може подолати шаблони
та формальність у навчанні і творчо навчати сучасних дітей та розвивати їхні таланти, здібності [6].
І звичайно ж нестандартні уроки значно більше подобаються учням, ніж звичні, буденні навчальні заняття, бо вони є незвичні за методикою
проведення, організацією, задумом, нестандартністю, оригінальністю. Підвищенню творчої активності учнів сприяє запровадження нестандартних завдань, елементів, вправ, які формують самостійне
мислення, стимулюють розвиток творчості й креативності [6].
Креативність є важливою рисою особистості,
яка проявляється майже у всіх її психічних процесах, в емоціях та спілкуванні. Більшість досягнень
людей, які змінюють світ, є результатом їхньої креативності, творчості, творчої активності, нестандартності, реалізації їх творчого потенціалу. Креативність виявляється як вміння бути вільним від загальноприйнятої,
визнаної
думки,
бути
неупередженим, активно реагувати на оточуючий
світ [6].
Як свідчить досвід, здатність людини до саморозвитку, а також її творча активність та розвинені
творчі здібності є головними умовами того, що особистість буде успішною в майбутньому професійному та особистому житті. Тому треба дитину навчити творити, інакше вона в майбутньому буде
безініціативною, а також пасивною. Адже відомо,
що добре навчаються учні лише тоді, коли переживають успіх. Учителю варто з’ясовувати, які здібності та можливості мають учні, а потім працювати
над розвитком нахилів, інтересів, креативності,
творчих здібностей.
Я. Пономарьов запропонував універсальне
трактування сутності творчості: «взаємодія, що
призводить до розвитку». Адже творчість і є взаємодією людей. Я. Пономарьов вважає, що творча
діяльність є формою взаємодії, а критерієм творчості є механізми розвитку. На думку науковця, механізмом розвитку креативних дитячих здібностей є
організація форм взаємодії учнів із дорослим під
час різноманітної Виходячи з цього діяльності [5, с.
225].
Як свідчить аналіз літератури та практики, творчість це надзвичайно продуктивна людська діяльність, у процесі якої з’являються інноваційні та
прогресивні за своєю новизною та цінністю матеріальні, а також духовні цінності, які відіграють важливу роль та мають суспільне значення. Як бачимо,
розвиток креативного потенціалу у процесі діяльності є необхідною умовою людського прогресу та
розвитку людини.
Практика свідчить, що кожна людина має свої
здібності, зокрема і творчі, а завданням учителів є
з’ясувати, які ж здібності має дитина, а потім допомогти їх розвивати та реалізовувати. Особливе значення має розвинута педагогічна творчість, яка є
специфічною галуззю педагогічної науки, яка має
спрямовуватися на з’ясування особливостей розвитку креативної особистості [4, с. 2-4].
Аналіз літератури дав змогу з’ясувати, що ефективними та важливими, що сприяють розвитку
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творчих здібностей та креативності учнів, творчого
пізнавального інтересу є наступні методи та
прийоми: наведення життєвих цікавих прикладів,
епізодів із життя героїв твору, письменників, крилатих висловів; створення ситуацій здивування, недовіри, захоплення; метод відкриття, який сприяє
формуванню незалежних поглядів, сприяє зацікавленості; використання нестандартних запитань, які
активізують процес мислення; метод пошуку інноваційних ідей, які дають змогу застосовувати інтуїцію; метод ігор, які є розвивальними тощо.
А ще варто стимулювати інтерес до творчої діяльності. Саме він є важливим проявом пізнавальних потреб людини, а також внутрішнім стимулом
її творчої діяльності. У наукових працях І. Щукіної,
М. Беляєва, С. Рубінштейна, Л. Божович та інших
відомих науковців, які займалися дослідженням на-

вчального інтересу, його структури та ролі, наголошується, що навчальні інтереси впливають позитивно на всі життєві процеси, а також полегшують
сприймання навчальної інформації.
Дякуючи інтересу, активізується пам’ять,
увага, мислення учнів. Доведено, що, якщо здобувачі освіти, люблять предмети, учителя, школу, то
вони під час освітнього процесу легко долучаються
та беруть активну участь у різноманітні видах освітньої діяльності, творчо працюють, значно менше
стомлюються в процесі роботи, а також стають допитливими, з інтересом виконують домашні завдання, а також із насолодою читають, малюють,
ліплять, пишуть та ін.
Науковцями розроблено багато різноманітних
тестів, за допомогою яких визначають рівень розвитку креативності людини. Проаналізуємо один із
них [2].

Рис. 2 [2].

Sciences of Europe # 70, (2021)
Зокрема, методика Поля Торренса можна використовувати у процесі діагностики рівня креативності студентів, учнів, а також дорослих.
Тест «Закінчити малюнок»
Інструкція: «Треба виконати цікаві завдання.
Усі вони потребують розвитку уяви та фантазії.
При виконанні кожного завдання намагайтеся придумати щось нове і незвичне, хороше і таке, до
якого далеко не кожен додумається. Перед Вами 10
незакінчених фігур. Якщо до них додати додаткові
лінії чи штрихи, то у Вас будуть зображені цікаві
предмети чи навіть сюжетні картинки. Придумайте
назви для Вашого малюнка і напишіть їх під ним.
Час виконання обмежено, 15 хвилин. Тому працюйте швидко» [2].
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АНОТАЦІЯ
У статті розкриваються особливості організації самостійної роботи студентів в умовах реформування
вищої школи. Проаналізовано наукові праці з проблеми. Доведено актуальність зазначеної проблеми.
ABSTRACT
The article describes the features of independent work of students in higher education reform. The scientific
works on the problem have been analyzed. The actuality of this problem has been proved.
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Постановка проблеми. Проблема організації
самостійної роботи студентів є актуальною, оскільки від її розв’язання залежить здатність студентів
самостійно навчатися впродовж життя, зокрема і в
закладі вищої освіти, особливо в сучасних умовах

пандемії. Адже без цього не буде відбуватися продуктивного дистанційного навчання, а також і в
умовах аудиторної роботи на практичних і лабораторних заняттях.
Тому в умовах реформування сучасної школи
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та закладів вищої освіти особливої актуальності набуває вище згадана проблема, без розв’язання якої
освітній процес не буде продуктивним, а в майбутньому доросла людина не зможе самостійно вирішувати життєві проблеми, займатися самонавчанням упродовж життя, що забезпечує безперервність
освіти людини, адаптацію до нових реалій. Сформована пізнавальна самостійність майбутнього покоління є важливою умовою результативного навчання та розвитку, а також метою освітньої діяльності, сприяє тому, що людина зможе впевнено
діяти, досягати бажаних результатів, використовуючи власні знання та сформовані в процесі освітньої діяльності вміння та навички.
Крім того, розв’язання проблеми ефективної
організації самостійної роботи позитивно вплине
на професійну підготовку майбутніх учителів, зокрема, сучасної початкової школи. Адже потім ці
студенти, маючи ґрунтовну підготовку щодо організації самостійної роботи учнів та освітнього процесу в умовах сучасних освітніх змін та викликів
часу, зможуть у майбутньому продуктивно та майстерно організувати освітній процес у сучасній
школі. А також зможуть навчити дитину самостійно вчитися, самовдосконалюватися, бути продуктивними, впевненими у власних силах, здатними самостійно вирішувати всі проблеми та життєві задачі. Адже школі потрібен фахівець, здатний
до інноваційних перетворень, до творчого й самостійного сприйняття та перетворення світу, здатний
до самонавчання та самовдосконалення протягом
усього життя. Тому проблема організації самостійної роботи, а також розвиток пізнавальної самостійності студентів сьогодні на часі, їй варто приділити
увагу, бо ж має загальноосвітнє та практичне значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Оскільки проблема організації самостійної роботи
студентів та розвитку їх пізнавальної самостійності
є актуальною, то й не дивно, що вона була в полі
зору багатьох науковців. Зроблений аналіз джерел
дав змогу стверджувати, що в різні періоди часу
цьому питанню приділялася значна увага. У наукових працях багатьох учених ґрунтовно й різнобічно висвітлено різні аспекти цієї важливої проблеми.
Педагогічні аспекти організації самостійної
роботи теж досліджувалися науковцями. Зокрема,
питання важливості самостійної роботи, її значущості піднімали в своїх працях Я. Коменський, Й.
Песталоцці, К. Ушинський, Ф. Дістервег, Ж.-Ж.
Руссо, В. Козаков, В. Буряк, О. Савченко, М. Касьяненко та інші науковці.
Проблему розвитку пізнавальної самостійності вивчали й висвітлювали у своїх працях М. Євтух, О. Сухомлинська, В. Майборода, О. Савченко, І. Огородникова, М. Данилов, Н. Побірченко,
А. Дорошенко, Н. Дахно, І. Лернер, М. Махмутов,
Н. Дем’яненко, І. Зайченко та інші вчені.
Питання розвитку самостійності вивчали як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Різні аспекти цього
процесу досліджували А. Дорошенко, Т. Абрамова,
А. Асмолов, Д. Ланн. Н. Дахно, І. Кон, Е. Кононко,
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В. Кроль, О. Науменко, А. Фромм, А. Хуторський,
В. Штейнберг та ін.
Пізнавальна самостійність, на думку Т. Шамової, Н. Половнікової, М. Данилова, І. Огородникова, І. Лернера, П. Підкасистого, М. Махмутова
та ін., є важливою умовою їх успішного розвитку
та навчання.
Аналіз літератури дає змогу стверджувати, що
проблема організації самостійної роботи студентів
потребує подальшого розгляду, бо ж у зв’язку з реформуванням сучасної освіти та всесвітньою пандемією, під час якої зростає роль самостійної роботи учнів, студентів, це питання є особливо важливим і потребує детального вивчення та
висвітлення.
Мета написання статті. Нашим завданням є
висвітлення педагогічних аспектів організації самостійної роботи студентів закладів вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Сучасний етап
реформування української освіти, а зокрема й вищої, ставить нові вимоги до організації самостійної
роботи, до розвитку пізнавальної самостійності
студентів. Адже вища освіта потребує модернізації,
якісних змін. Приділяється значна увага підвищенню вимог до змісту самостійної роботи, оскільки це впливає на якість освіти, що є особливо важливим нині.
Самостійна робота є необхідною та важливою
складовою освітнього процесу. Це один із важливих його компонентів, а тому впливає на підготовку
студентів, на рівень знань, сформованість умінь та
навичок. На те, щоб самостійна робота була ефективною, впливає багато чинників, зокрема, психологічна готовність виконувати самостійну роботу,
наявність мотивів, які сприятимуть самоорганізації
роботи.
Також має значення теоретична готовність до
роботи, тобто наявність знань, інтелектуальна підготовка. Також важливою є практична підготовка,
під час якої здійснюється планування самостійної
роботи, уміле використання лекційних конспектів,
посібників, підручників, комп’ютера, сформованість навчальних умінь, розумових операцій, зокрема, аналізувати, порівнювати, планувати, синтезувати та ін. [2, с. 289].
Має значення матеріально-технічне забезпечення самостійної діяльності, зокрема, наявність літератури, методичної літератури, методичних рекомендацій, наочних посібників, які б ілюстрували й
пояснювали етапи й процес виконання самостійних
завдань. Адже те, що є незрозумілим, не сприятиме
позитивній мотивації та бажанню щось робити самостійно.
Тому Л. Артемова радить звернути увагу на те,
щоб навчання було бажаним і посильним, а для
цього треба пропонувати відповідний зміст знань,
який учні чи студенти на конкретному, наявному на
цьому етапі розвитку своєї психіки можуть сприйняти найкраще й найоптимальніше, а відповідно зацікавлено, із мінімальними труднощами [6, с. 76].
Також необхідно організувати такий освітній
процес, під час якого студенти залучалися б до ак-
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тивного самостійного пошуку, вирішення проблемних завдань, а також самостійного «відкриття» нових знань. На важливість самостійної роботи й розвитку самостійності людини, її вміння самостійно
приймати рішення вказується в «Національній
доктрині розвитку освіти України», яка передбачає
формування особистості, здатної, на відміну від
людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати нестандартні рішення. На думку науковців, варто прагнути до самостійності мислення і винахідництва, до того ж
людський розум теж розвивається самостійно під
час дії та відповідної діяльності [7, с. 41].
А викладач має правильно керувати самостійною роботою. Спочатку все зрозуміло пояснити,
дати письмові рекомендації, зразки; чітко спланувати самостійну роботу студентів; сприяти позитивній мотивації, інтересу й бажанню виконувати самостійні завдання; навчити виконувати самостійну
роботу; контролювати виконання завдань; об’єктивно оцінювати виконане.
Наприклад, під час практичних занять в умовах всесвітньої пандемії та неможливості працювати зі студентами очно в аудиторії, ми працюємо
дистанційно. І тут є важливою самостійна робота
студентів. Лекції та практичні проводимо на платформі Zoom та інших платформах за вибором.
Практичні роботи студенти обов’язково самостійно
виконують і прикріплюють у Google Classroomi.
Там викладач дає ґрунтовне пояснення про те, які
завдання треба виконати, якою літературою користуватися, коли прикріпити виконане завдання, як
оцінюється, які бали має студент після виконання
завдань, а також дає план заняття.
Крім того, ці завдання опрацьовуються та обговорюються на платформі Zoom, а також інших
платформах. Студенти мають змогу написати у вайбер, якщо є потреба, або ж на пошту. Програми, лекції, тести, запитання викладачі розміщують також
у Google Classroomi та у Moodle. Тобто, самостійна
робота є важливою, від правильної її організації залежить дуже багато, зокрема, рівень знань, умінь,
навичок, рівень пізнавальної самостійності та активності, інтерес, мотивація, здатність працювати самостійно в майбутньому та ін.
Перевіряти виконану самостійну роботу можна по-різному. Це можуть бути різні форми контролю. Ефективними є усне опитування, виконання
тестів, контрольних робіт, творчих робіт, колоквіуми, захисти робіт та ін.
Пізнавальний інтерес сприятиме продуктивній
самостійній роботі студентів. Адже діяльність, в основі якої лежить інтерес, є цікавою, приносить задоволення, бажання зробити краще. Цікава самостійна діяльність сприятиме тому, що студенти приділятимуть час цій роботі, залучатимуться до
активної розумової діяльності. А ще на бажання самостійно працювати, на бажання виконувати завдання з предмета впливає особистість викладача.
Якщо він приходить із відкритим серцем, сповненим любові до людей і своєї професії, якщо творчо
підходить до виконання своїх обов’язків, то й студенти полюблять його предмет і матимуть бажання
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працювати, самостійно виконувати завдання.
А ще варто створювати ситуацію успіху, яка
буде сприяти психічному стану задоволення внаслідок виконання певних самостійних завдань.
Сама людина має сприймати свою діяльність як успішну, значиму, результати якої окрилюють, дають
заряд оптимізму, віри в себе, підвищують життєву
стійкість, здатність йти далі у власному розвитку [7,
с. 43].
І звичайно ж має заохочуватися власна ініціатива учнів, студентів, має бути відсутнім агресивний тиск з боку викладача, а наявним лише дипломатичний підхід, повага до людини, віра в її сили та
можливості. Як у свій час радила видатний італійський педагог Марія Монтессорі, що варто виключити авторитарний тиск на людину, а ідеалом є вільна, активна та самостійна особистість. Важливим, на думку педагога, є розвиток самостійності та
незалежності людини. А девізом педагогіки М. Монтессорі було звертання дитини до вчителя: «Допоможи мені це зробити самому» [7, с. 61].
А також, на думку педагога, має бути вільне та
індивідуальне виховання, адже кожна людини має
свій шлях розвитку, кожному потрібен різний час
для виконання завдань і формування умінь, оскільки всі люди різні, має бути індивідуальний підхід
до кожного [7, с. 61].
Сьогодні на це звертається увага в початковій
школі, яка зазнала змін і реформування, а також
введення в освітній процес інноваційних методів і
прийомів роботи. У закладах вищої освіти викладачі мають готувати фахівців для Нової української
школи, здатних забезпечити організацію освітнього
процесу по-новому, з урахуванням інноваційних
підходів і змін. Адже реформування української
освіти, а також її інтеграція в європейський освітній
простір потребують значного вдосконалення професійної підготовки студентів, які є майбутніми фахівцями початкової школи.
Також варто враховувати, що початкова освіта
в існуючій неперервній освітній системі підготовки
фахівців є базовою. Саме тому варто використовувати інноваційні технології та звертати увагу на організацію самостійної роботи. Оскільки від цього
залежить не лише професіоналізм фахівців та якість
педагогічної діяльності, а й кінцевий результат, на
який мають орієнтуватися всі учасники освітнього
процесу, а саме: розвиток особистості учня, студента, підвищення якості його освітньої діяльності.
Зокрема, на думку науковців, використання різноманітних електронних підручників, інноваційних технологій, мультимедійних програм, інтернетресурсів, цікавих відеоматеріалів, електронних
словників, довідників, енциклопедій та інших електронних джерел сприяє ефективному особистісноорієнтованому підходу до освітнього процесу, до
організації самостійної роботи, до індивідуалізації
та диференціації навчання [16, с. 388].
Як свідчить досвід та аналіз джерел, є
прийоми, які ставлять студентів та учнів в активну
позицію. До них слід віднести такі навчальні ситуації: які сприяють тому, щоб студенти та учні ставили запитання викладачу та іншим здобувачам
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освіти; ситуації, у яких студенти та учні мають захищати свою думку; активна допомога іншому під
час відповіді чи виконання завдання; виконання завдань, для виконання яких необхідна додаткова література; виконання проблемних і пошукових завдань; самоперевірка та взаємоперевірка робіт.
Нині, як свідчить досвід, сьогодні є важливою
комп’ютеризація освітньої системи, володіння викладачами та студентами інформаційно-комунікаційними технологіями, інтерактивними методами
навчання, мультимедійними засобами. Це буде
сприяти ефективній організації самостійної роботи
студентів, а також освітнього процесу в цілому.
На думку науковців, щоб сформувати самостійного й творчого вчителя, варто, по-перше, розвивати самостійність студентів, і вона ж буде сприяти їх інтелектуальному розвитку. Крім того, у викладача та студентів має бути націленість на
співтворчість, на творчу взаємодію в процесі організації освітнього процесу та самостійної роботи.
До того ж сам викладач має бути готовим до творчості, а таким чином спонукати студентів до цього.
Відповідно на заняттях має бути психологічна атмосфера підтримки та розвитку особистості, яка
формується як фахівець. А також створюватися ситуація успіху, творчого пошуку, а також оптимальні умови для розвитку кожного, зокрема й розвитку пізнавальної самостійності, активності та пізнавального інтересу. З любов’ю до дітей та своєї
професії має приходити викладач, а також прагненням до самоосвіти, до інноваційного розвитку. Крім
того, він повинен мати належну професійну підготовку, знання предмета викладання, програми, освітніх документів. А ще повинен мати бажання й
уміння слухати й чути студента, учня; уміти будувати діалог, забезпечувати умови для ефективного
й комфортного спілкування з учасниками освітнього процесу [7].
Пізнавальна самостійність, як свідчить досвід,
є результатом розвитку студентів, а крім того, умовою їх успішного становлення як фахівців початкової школи. На розвиток самостійності також впливає активний характер освітньої діяльності, це є основою розвитку самостійності, тому варто залучати
студентів до активної діяльності, використовуючи
всі доцільні засоби. Адже активність є надзвичайно
високим етапом діяльності людини.
Б. Єсипов вважає, що активність учнів є важливою основою для розвитку самостійності під час
освітньої, зокрема практичної діяльності учнів, а
також студентів. Науковець наголошував, що активність здобувачів є необхідною умовою для того,
щоб досягти поставленої освітньої мети. Учений
наголошував на важливості самостійної роботи під
час навчання, оскільки в процесі опрацювання інформації з різних джерел учні мають самостійно
спостерігати, досліджувати, опрацьовувати різноманітні підручники, книги, посібники, аналізувати
й усвідомлювати прочитане. Тобто, самостійна робота є важливим освітнім компонентом [4, с. 110].
У сучасних наукових працях принцип активності трактується як один із найважливіших принци-
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пів навчання. Активність у дослідженнях пов’язується з самостійністю, яка виявляється в активності,
яка спрямована на набування або ж удосконалення
певних знань із предмета. Як свідчить аналіз джерел, якісними характеристиками пізнавальної діяльності є і пізнавальна самостійність, і активність,
але ці поняття не тотожні, хоча й взаємозумовлені
та взаємопов’язані. Зазначається, що стимулюють
активність інтерес, потреба, емоції, воля та ін. Активність є метою і засобом, а також результатом діяльності студентів у процесі освітньої діяльності.
Л. Скуратівський розробив систему пізнавальних завдань, які, на його думку, позитивно впливають на розвиток пізнавальної самостійності. У процесі виконання цих завдань студенти мають застосовувати різні методи та прийоми. Запропоновані
завдання класифікуються в залежності від методів і
прийомів, які застосовуються.
Зокрема, це завдання на основі методу спостереження та прийомів, зокрема, синтезу, аналізу, виділення головного, порівняння, конкретизації, узагальнення, систематизації. А також завдання, при
виконанні яких застосовують метод експериментування, метод моделювання, а також формулювання
висновків за аналогією, а також метод висунення гіпотези та її доведення. Як стверджує Л. Скуратівський, у процесі виконання запропонованих завдань
студенти та учні оволодівають необхідними компонентами освітньої діяльності, пошуковими вміннями [15].
Важливо на занятті розвивати пізнавальний інтерес, який є рушійною силою розвитку й активної
самостійної діяльності. Щоб розвивався інтерес до
навчання, а також до педагогічної професії, а це позитивно впливає на організацію самостійної роботи
студентів, треба звернути увагу на мотивацію, на
створення умов для усвідомлення важливості предмета як важливого для професійного розвитку.
Практика свідчить, що інтерес, як мотив і як
засіб, позитивно впливає на розвиток пізнавальної
самостійності студентів і учнів. Оскільки він є важливою та необхідною умовою активізації освітньої
діяльності та розвитку пізнавальної самостійності
студентів та учнів. Стійкий інтерес дуже підтримує
активний стан здобувачів в освітньому процесі, а
також бажання працювати самостійно.
Студентам та учням буде цікаво, а відповідно
це сприятиме розвитку пізнавальної самостійності,
якщо їх будуть залучати до самостійного пошуку,
до виконання проблемних завдань, до самостійного
відшукування інформації з інших джерел, якщо змінювати види роботи, заміняючи їх новими, цікавими. А ще варто знайомити здобувачів освітніх рівнів з прийомами мислення, зокрема такими, як
класифікація, порівняння, узагальнення, аналіз.
Необхідно мотивувати важливість навчання, а
також обґрунтовувати важливість вивчення предметів. Крім того, під час самоосвіти студенти та
учні мають змогу підвищувати недостатній рівень
знань. А це сприятиме розвитку пізнавальної самостійності студентів та учнів.
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Також варто організовувати такий освітній інтерактивний простір взаємодії, у процесі чого студенти залучалися б до самостійного, активного,
проблемного, цікавого навчання; освітнього процесу з новими методами, прийомами, формами, видами роботи; складного, але посильного навчання,
під час якого вивчення нового ґрунтується на попередніх знаннях. А матеріал і мовлення самого вчителя має бути емоційним, яскравим, бо те, що проходить через почуття та емоції людини, запам’ятовується краще й зацікавлює більше [ 8, с. 117].
А О. Савченко звернула увагу на те, що таку
важливу якість, зокрема пізнавальну самостійність,
можна розвивати значно ефективніше, якщо звернути увагу на взаємодію змістового, мотиваційного
й організаційно-процесуального компонентів освітньої діяльності. Науковець виділила дидактичні
умови розвитку пізнавальної самостійності, які
впливають на формування готовності студентів і
учнів до пошукової самостійної діяльності.
О. Савченко наголошує, що для цього необхідно сформувати в студентів і учнів пізнавальні потреби, наполегливості під час виконання самостійної роботи. А також раціонально поєднувати репродуктивну та продуктивну діяльність, активніше
застосовуючи частково-пошукові методи під час діяльності. Науковець рекомендує запроваджувати в
освітній зміст ефективну систему завдань, що сприятиме розвитку пізнавальної самостійності.
О. Савченко пропонує використовувати ефективні й доцільні засоби керування самостійною пошуковою роботою учнів та студентів. А також варто, на думку вченого, озброювати студентів і учнів
інтелектуальними уміннями та прийомами роботи.
Як стверджує, О. Савченко, пізнавальна самостійність розвивається та є результатом досконалої системи роботи, у процесі якої розвивається самостійність як риса характеру людини [10].
О. Савченко ґрунтовно дослідила сутність самостійної роботи й запропонувала вимоги до її організації. На думку науковця, самостійна робота
буде ефективною не лише під час повторення вивченого матеріалу, а й варто її застосовувати на всіх
етапах освітнього процесу, зокрема й під час вивчення нової інформації. Викладач має звернути
увагу на те, щоб студенти та учні не лише здобували знання, а й у процесі вивчення вдосконалювали необхідні вміння та навички, які допоможуть
у майбутньому опрацьовувати новий матеріал [12,
с. 6-17].
А також, як радить О. Савченко, необхідно на
занятті створити такі умови, за яких студенти та
учні стануть активними учасниками процесу пізнання, тобто, необхідно залучати здобувачів
освіти до активної діяльності. Студенти мають залучатися до діяльності, у процесі якої відбуватиметься дослідження важливих питань та вирішення
проблемних завдань. Науковець вважає, що треба
навчити студентів та учнів ставити питання, висувати гіпотези, творчо розв’язувати проблемні завдання, формулювати висновки, а також користуватися у процесі вирішення задач наявними знаннями
та навичками [12, с. 6-17].
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О. Савченко пропонує з метою активізації самостійної пізнавальної діяльності на заняттях застосовувати інтерактивні технології, пропонувати
студентам і учням цікаві та творчі проблемні завдання, у процесі виконання яких відбуватиметься
розвиток необхідних якостей та пізнавальної самостійності, а також студенти будуть здійснювати розумові зусилля, які впливатимуть позитивно на
освітній процес та розвиток самостійності здобувача [12, с. 6-17].
Як свідчить досвід, самостійність є важливою
та необхідною для продуктивного життя рисою людини, а також здатністю ставити перед собою мету
й впевнено досягати задуманого. Самостійність
проявляється в умінні людини самостійно мислити
та приймати нестандартні рішення. Про самостійність можна говорити, якщо сформована здатність
вільно орієнтуватися в незнайомій людині, новій пізнавальній ситуації. Це також уміння самостійно
бачити та вирішувати проблемні завдання.
Вважається, що все людина має пізнавати самостійно, а викладач лише має скеровувати цю діяльність. Адже те, що досягається власними силами
й самостійною працею, дає змогу успішно, впевнено, активно й творчо виконувати життєві задачі.
Наприклад, відомі філософи античності, зокрема,
Платон, Арістотель, Конфуцій, Демокріт, Геракліт,
самостійність вважали визначальною в розвитку
людини, а тому стверджували, що розвиток людини
буде якісним лише тоді, коли відбуватиметься самостійне вдосконалення людини в процесі самопізнання. Без самостійної роботи, на думку філософів
минулого, не буде ефективного розвитку людини. І
можна сказати, що філософи античності приділяли
величезну увагу самостійній роботі, самопізнанню,
що є дійсно правильним. У часи античності багато
філософів працювало над проблемою самостійності
людини. Самостійність трактувалася в ті часи як
мета виховання, як засіб активізації навчання, а також і як важлива умова здійснення ефективної розумової діяльності [1].
Г. Сковорода звертав увагу на важливість самостійних зусиль людини в процесі навчання, виконання завдань без допомоги інших. Педагог наголошував на тому, що успіхів досягають ті люди, що
працюють із книгою, приділяють увагу роздумам,
спостереженням. На думку Г. Сковороди, саме за
допомогою розуму людина пізнає себе, а коли збагачується знаннями, то має змогу пізнати свій істинний шлях у житті [3, с. 94].
Відомий педагог К. Ушинський запропонував
принципи якісної підготовки фахівців. Він вважав,
що під час освітнього процесу в семінаріях має приділятися увага принципу самостійності. А на уроці
в аудиторії викладачі повинні перевіряти самостійну роботу студентів, їхні самостійні заняття, а
також керувати цим процесом. А навчання має
обов’язково включати такий компонент як самостійну роботу. К. Ушинський виділяє окремо мету
самостійної діяльності учнів в освітньому процесі
[1, с. 60].
Крім К. Ушинського, інші педагоги в ці часи
теж приділяли значну увагу самостійній роботі. Так
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Т. Лубенець, Я. Чепіга, Х. Алчевська, Б. Грінченко,
Г. Ващенко розробили та описали форми організації самостійної роботи в освітньому процесі.
Проблема організації самостійної роботи була
актуальною в Україні в 20-х роках ХХ ст., особливо
коли зверталася значна увага на становлення початкової освіти. У початковій школі почали застосовувати ефективні засоби, форми, методи навчання,
а особливе місце відводилося самостійній роботі
учнів. Тобто, як свідчить аналіз джерел, самостійна
робота була в полі зору науковців і педагогів-практиків в ті часи.
У 50-х – 70-х роках ХХ ст. теж відбуваються
значні зміни в освіті. Переглядають зміст освіти,
певні досягнення спостерігаються в психології, а
також досліджується проблема самостійності.
У ті роки працює В. Сухомлинський. Він вважає, що організація самостійної роботи буде ефективною, якщо підготувати такого вчителя, який
буде прагнути постійно самостійно вдосконалюватись. А також на уроці збільшить кількість часу на
розумову працю дітей. І обов’язково привчить дитячий розум працювати [14, с. 39].
Учитель, на думку В. Сухомлинського, прищепить учням любов до розумової праці, до активної
роботи думки. А найважливіше, найскладніше, що
має зробити вчитель, як вважає педагог, це навчити
дитину вчитися, сформувати в неї уміння, які допоможуть їй самостійно підніматися сходинками пізнання. Щоб учень мислив, наголошує педагог,
треба приходити до нього з думкою, проблемним
питанням, запалювати його власною допитливістю,
ненаситністю пізнання, а також треба зробити учня
мислителем [14, с. 39]. Як бачимо, В. Сухомлинський надавав величезного значення самостійній роботі.
Проблема організації самостійної роботи була
в полі зору й у наступні роки, зокрема, у 80-х-90-х
роках ХХ ст. ця проблема широко досліджувалася,
а тому з’явилися обґрунтування, запропоновано теоретичні підходи щодо розв’язання цього важливого питання. У ці роки нею цікавилися О. Савченко, П. Підкасистий, М. Кухарєв, В. Тюріна, Т. Шамова, О. Скрипченко, Л. Скуратівський та інші
науковці, які працювали в ті часи.
Відомий педагог О. Савченко самостійною називає таку діяльність, яку виконують, прикладаючи
під час виконання максимальну кількість самостійності, активності, творчості та ініціативи [9].
Нині проблема самостійності досліджується
відомими науковцями, зокрема такими, як Н. Свєтловська, Н. Антонов, І. Гогол та ін. Наприклад, Н.
Свєтловська досліджувала цю проблему в контексті
самостійної роботи з книгою. Вона вважає, що учнів треба й можна навчити самостійно та постійно
працювати з книгою. Але варто прищепити позитивне ставлення до книги та читання, навчити вибирати книгу, заохочувати дітей до самостійного читання, розвивати інтерес до читання та літератури.
На думку науковця, така самостійна робота з книгою сприятиме активному пізнанню навколишнього світу, а також і самопізнанню, що потім дозволить самовдосконалюватися [12, 13].
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Також Н. Свєтловська вважає самостійність
важливим надбанням учнів початкової школи. Науковець розробила й запропонувала вчителям уроки
позакласного читання. Вчений вважає, що в учнів є
всі можливості, усі задатки, щоб робити самоаналіз,
самооцінку. Звертає увагу на те, що учитель має
бути учасником колективної роботи на уроці, а не
спостерігачем чи контролером. Але самостійна робота – це самостійна робота, зазначає Н. Свєтловська, тому не потрібно робити так, щоб учні постійно зверталися за допомогою до вчителя, треба їх
учити працювати самостійно, учити їх шукати й
знаходити відповіді на запитання [12, 13].
Таким чином, теорія та практика свідчать, що
пізнавальна самостійність ефективно розвивається
лише в процесі самостійної діяльності, а також
обов’язково впливає на її якість. Крім того, процес
розвитку пізнавальної самостійності залежить і підпорядковується загальним принципам і відомим закономірностям освітнього процесу. У цьому освітньому процесі важливе значення мають міжсуб’єктні відношення між викладачем і студентами
чи учнями. До того ж ці відношення мають обов’язково будуватися на основі поваги, довір’я, а також
доброзичливості.
Самостійною, на думку деяких науковців, є
тільки та робота, яка потребує від школярів активності (П. Підкасистий, Н. Дайрі). Самостійність під
час навчальної роботи є здатністю студентів чи учнів не лише розуміти матеріал, а й застосовувати
його в нових видах самостійних завдань (Г. Люблінська).
Як свідчить досвід, людина, у якої високий рівень розвитку пізнавальної самостійності, не буде
шукати готових рішень, не буде без потреби спиратися на думки інших. Вона буде самостійно шукати
та шляхи розв’язання проблем, а також нові факти,
необхідну інформацію. Саме поняття пізнавальної
самостійності характеризується науковцями як
уміння людини думати, самостійно виконувати різноманітні завдання, до того ж без сторонньої допомоги чи якогось контролю.
На думку А. Кузьмінського, самостійність людини дуже залежить від змісту діяльності людини
упродовж життя, а також соціальних умов. Як стверджує науковець, навички самостійності краще й
швидше формуються в людини, якщо вона часто
має ситуації вибору, має робити важливий вибір.
Якщо таких ситуацій для самостійних рішень недостатньо, то людина не навчиться приймати самостійні рішення, буде в майбутньому орієнтуватися
на зовнішню думку, а оточуючий світ сприйматиме
як загрозливий [5, с. 45].
А. Кузьмінський вважає, що самостійність людини безпосередньо пов’язана із важливими психічними явищами, зокрема такими, як самоконтроль;
а також здатністю до вміння самостверджуватися;
умінням регулювати свої емоційні реакції на сторонні дії та вчинки інших людей; здатністю підтримувати стабільність власного «Я»; емоційну стійкість; уміння чинити опір, якщо є зовнішній тиск; а
також уміння брати відповідальність за результати
своєї діяльності [5,с.45].
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А Л. Ткачук вважає, що самостійна робота здобувачів – це робота, яка виконується без втручання
та допомоги вчителя, він лише дає завдання, а під
час виконання самостійної роботи здійснюється поєднання самостійної думки здобувачів із самостійним виконанням розумових або ж практичних дій.
Таким чином під час самоосвіти студенти та учні
можуть підвищувати недостатній рівень знань.
Відповідно такий процес позитивно впливає
на розвиток пізнавальної самостійності студентів та
учнів. Л. Ткачук, стверджує, що «самостійна робота
виступає однією з форм пізнавальної діяльності
школяра і відповідно розвивається протягом усього
шкільного процесу» [17, с. 98].
Як вважає Л. Ткачук, самоосвіта буде починатися тоді, коли здобувачі освітніх рівнів будуть шукати додаткові джерела знань. І все це для того, щоб
підвищити існуючий рівень, а також із метою
розв’язання проблемних завдань. Таким чином, це
сприяє розвитку самостійності як риси людини.
Відповідно, самостійна робота студентів чи учнів –
це робота, яка виконується без пояснення й допомоги викладача [17].
Таким чином ми з’ясували, що сутність пізнавальної самостійності більшість науковців визначають як здатність і прагнення студентів чи учнів самостійно вирішувати навчальні проблеми, що виникають. Крім того, ми з’ясували, що проблема має
теоретичну базу. Але питання розвитку пізнавальної
самостійності та організації самостійної роботи студентів потребує подальшого вивчення.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу перевода глаголов, вводящих прямую речь, а именно, передаче глагола to say на русский язык. Предполагается, что из-за принадлежности английского языка к культуре с
низкой контекстной зависимостью и преобладанием монохронного восприятия времени, при переводе на
русский язык, который принадлежит к языкам с высокой контекстной зависимостью и полихронным восприятием времени, требуется прагматическая адаптация не только текста оригинала к особенностям культуры носителей языка, на который осуществляется перевод, но и глагола, вводящего прямую речь.
ABSTRACT
The article is dedicated to the analysis of the translation of the verbs that introduce the direct speech in dialogues, and to the translation of the verb «to say» into Russian in particular. It is supposed that the English language
belongs to the low-context culture and monochronic time perception, while the Russian language belongs to the
high-context culture and polychronic time perception. This fact can provoke difficulties in translation from English
into Russian. To avoid these difficulties the pragmatic adaptation of the text to the cultural peculiarities of the
target language as well as of the verb that introduces the direct speech in dialogues is demanded.
Ключевые слова: диалог, невербальные средства коммуникации, высоко-контекстные и низко-контекстные культуры, монохронные и полихронные культуры, прагматическая адаптация.
Keywords: dialogue, nonverbal means of communication, high-context and low-context cultures, monochronic and polychronic cultures, pragmatic adaptation.
Перевод диалогов в художественном тексте с
английского языка на русский может представлять
проблему для переводчика. Художественный диалог рассматривается как имитация разговорной
речи, в нем сконцентрированы наиболее типичные
ее черты. При переводе диалога учитывается ряд
факторов. Во-первых, диалог передает характер
персонажа, раскрывает его образ. Во-вторых, в диалоге проявляется как развитие сюжета, так и авторское видение проблемы [1]. Наиболее проблематичным представляется перевод глагола to say (said),
вводящего прямую речь. В англо-русских словарях
глагол «to say» переводится как «говорить, сказать», но невозможно представить, чтобы в переводе диалогов на русский язык переводчик несколько раз использовал глагол «сказать». В русском языке это трактуется как речевая ошибка.
Обычно при переводе в данном случае используются лексические единицы, вводящие невербальный компонент, который помогает сформировать
представление о эмоциональном состоянии говорящего, о его настроении, отношении к тому, о чём
говорится.
К изучению невербальных средств коммуникации обращались многие исследователи, от древнеримского риторика Марка Фабия Квинтиллиана до

английского натуралиста Чарлза Дарвина, они описывали жесты и различные формы языка тела. Американские ученые Р. Бердвистелл и Э. Холл использовали лингвистический подход в изучении невербальных явлений, они ввели такие термины как
кинесика (наука о телодвижениях) и проксемика
(наука о пространстве). Кроме того, среди невербальных средств коммуникации выделяют жесты,
мимику, такесику, хронемику и др.
В настоящее время изучение невербальных
средств коммуникации привлекает внимание специалистов в разных сферах научного знания: психолингвистики, нейрофизиоологии, лингвокультурологии.
Невербальный компонент является национально обусловленным; средства невербальной
коммуникации дают представление о культурных
особенностях народа. Передача невербального компонента требует от переводчика глубоких лингвокультурных и экстралингвистических знаний.
Только при таких условиях удастся передать оригинальный текст в неискаженном виде, сохранить
первоначальный авторский замысел, интерпретацию образов персонажей. В данном случае целесо-
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образно говорить о прагматической адаптации текста оригинала к особенностям картины мира носителей языка, на который осуществляется перевод.
Необходимость прагматической адаптации
объясняется теорией Э. Холла о существовании высоко-контекстных и низко-контекстных культур.
Согласно Э. Холлу к высоко-контекстным культурам относятся культуры, в которых многое определено неязыковым контекстом, а именно взглядами,
жестами, иерархией, статусом, интерьером и т. п.
Вся необходимая дополнительная информация уже
заложена в сознании людей [2]. В языке используется много намеков, скрытых значений, смыслы
выражаются имплицитно [3]. К низко-контекстным
культурам относятся культуры, в которых большая
часть информации содержится именно в словах –
люди открыто выражают свои желания и намерения, не рассчитывая, что их поймут без слов. Английский язык, в частности, является языком с низкой контекстной зависимостью, в то время как русский язык – языком с высокой контекстной
зависимостью.
Осуществление коммуникации между представителями высоко-контекстной и низко-контекстной культурами является проблематичным,
может породить недопонимание, обиду и, как следствие, враждебность. Подобное различие культур
обусловливает сложность передачи диалогической
речи, в частности, вводящих ее глаголов. Проанализируем несколько примеров, произвольно взятых
из произведений английского писателя Терри Пратчетта.
Пример 1.
«So the Wintersmith is a kind of god?» she said.
«That kind o' thing, yes», said Billy Bigchin. <…>
«He's an elemental», said Miss Treason from her
loom.
«Aye», said Rob Anybody. «Gods, elementals,
demons, spirits…sometimes it's hard to tell 'em apart
wi'oot a map.»
«And the dance is to welcome winter?» said Tiffany. <…>
«Are you an infant?» said Miss Treason. <…>
«Well, all right», said Tiffany. «We welcomed
it…him. That doesn't mean he's supposed to come looking for me!»
«Why did you join the dance?» Miss Treason
demanded. [4, с. 16]
В данном диалоге реплики вводятся в основном глаголом «said» – он употреблен семь раз, один
раз использован глагол «demanded».
Перевод.
– Выходит, Зимовей – какой-то бог? – спросила она.
– Да, он навроде бога, – ответил Билли Мордаст. <…>
– Он – стихийный дух, – прокаркала госпожа
Вероломна, не отрываясь от ткачества.
– Ах-ха, – согласился Явор Заядло. – Боги,
духи, демонсы… Их всех без карты не вдруг и поразличишь.
– И танец нужен, чтобы призвать зиму? – продолжала допытываться Тиффани. <…>
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– Ты что, дитя неразумное? – перебила старая
ведьма. <…>
– Ну хорошо, – сказала Тиффани. – Мы поприветствовали его. Но почему он меня-то преследует?
– Зачем ты пошла плясать? – спросила ведьма
[5, с. 25].
При переводе на русский язык английский глагол «said» передан как нейтральными «спросила»,
«ответил», так и экспрессивно окрашенными глаголами «прокаркала», «перебила», и целой фразой
«продолжала допытываться». Интересно, что эмоциональное «demanded», используемое в оригинале, на русский язык передано нейтральным
«спросила».
Диалог в русскоязычной культуре понимается
как обмен репликами: это вопросы и ответы двух и
более оппонентов, участвующих в разговоре или
обсуждении чего-либо. [6] Поэтому переводчик закономерно использует вводящие прямую речь глаголы «спросить» и «ответить».
Англоязычные словари дают следующее определение понятию диалог: Dialogue – is a conversation between two or more people; a spoken conversation that includes at least two characters. [7] Низкий
контекст англоязычной культуры не требует дополнительной информации. Главное – содержание реплики. Носителю же русского языка важно не
только то, что сказано, но и как оно сказано, отсюда
и экспрессивно-эмоциональная конкретизация при
переводе глагола to say – «прокаркала», «перебила», «продолжала допытываться».
Кроме понятия высоко- и низко-контекстной
культуры Э. Холл вводит понятие монохронной и
полихронной культуры. Восприятие времени в разных культурах отличается, что весьма актуально
как для теории межкультурной коммуникации, так
и деятельности переводчика. В монохронных культурах время воспринимается линеарно, за один период времени выполняется один вид деятельности,
отсюда и пунктуальность и обязательность. В полихронных культурах время воспринимается по-другому, за один отрезок времени выполняется несколько видов деятельности, на первый план выходят межличностные отношения. Пунктуальности
не придается такое большое значение, как в монохронных культурах. Время воспринимается как
узел переплетения многих событий. [3] Взаимоотношения представителей разных систем восприятия времени зачастую полны непонимания и
стресса.
Русский язык относится к языкам полихронной культуры. Поэтому переводчику важно указать
не просто то, что было сказано в реплике персонажа, но и то, как это было сказано, с какими эмоциями, c каким подтекстом. Важно передать, в каком состоянии персонаж, что он чувствует в этот
момент.
Пример 2.
«Good point, that man», said Ridcully. He banged
on Hex’s listening tube once more. «YOU DOWN
THERE –«
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«You really don’t need to shout, Archchancellor»,
said Ponder. [8, с. 76]
Перевод
– Стало быть, наш парень дело говорит, –
усмехнулся Чудакулли и снова постучал по слуховой трубе: – ЭЙ, ТАМ, ВНИЗУ…
– Не нужно кричать, аркканцлер, – устало повторил Думминг. [9, с. 240]
Пример3.
«Didn’t it even taste a bit . . . well, spicy?» said
Ridcully. [8, с. 67]
Перевод
– А лекарство не показалось тебе несколько…
пряным на вкус? – не успокаивался Чудакулли. [9,
с. 210]
Пример 4.
«Looked like a lot of other things to me», said
Ridcully. [8, с 67]
Перевод
– В общем, там много чего было, – пресек
надвигающееся препирательство Чудакулли. [9, с.
212]
В данных примерах при переводе первоначального «said» используются глаголы «усмехнулся»,
«устало повторил», «не успокаивался», «пресек»
делающие акцент на психо-эмоциональном состоянии говорящих. Благодаря подобной конкретизации реципиент не только получает информацию о
состоянии персонажа, но и получает возможность
предвидеть возможный поворот событий. То есть в
данном случае подобные акценты в переводе выполняют профетическую функцию.
Иногда переводчику приходится использовать
невербальные описания для передачи вербальной
коммуникации, чтобы достичь требуемой экспрессии и конкретизации.
Пример 5.
«I’ve always thought of myself as more of a tube»,
said the oh god. [8, с. 67]
Перевод
– Ага, а иногда из меня начинает бить фонтан,
– кивнул о боже. [9, с. 211]
Пример 6.
«Well, mainly apples –» said the Dean. [8, с. 67]
Перевод
– И не только яблочки… – поморщился декан.
[9, с. 212]
В вышеприведенных примерах глагол «said»,
вводящий речь персонажа, на русский язык передан
глаголами «кивнул», «поморщился», которые не
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принадлежат к глаголам говорения. Данные глаголы относятся к невербальным средствам коммуникации, выражают кинесику (телодвижения) персонажа и мимику. Использование подобных глаголов при переводе конкретизирует информацию как
о говорящем так и о ситуации в целом.
Таким образом, перевод глаголов, вводящих
прямую речь, является сложным процессом, в ходе
которого необходимо учитывать особенности коммуникации представителей разных культур. Культурнообусловленная специфика требует адаптировать текст оригинала, добавляя ему экспрессии и
усиливая эмоциональную окраску. Цель переводчика заключается в прагматической адаптации оригинального текста к лингвокультурным особенностям носителей языка, на который осуществляется
перевод.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розгляду низки дискусійних питань, пов’язаних з дослідженнями феномену так
званого кліпового мислення. Застосовуються прийоми компаративного і методологічного аналізу. Автором розглядається вплив сучасних телекомунікаційних мереж на когнітивні процеси людини. Аналізуються деякі суттєві помилки, які містяться в працях фахівців зазначеного феномену.
ABSTRACT
The article is devoted to the examination of discursive issues related to the study of the phenomenon of socalled clippic mentality. Methods of comparative and methodological analysis are used. The author examines the
impact of modern telecommunication networks on the cognitive processes of people. Some significant errors
which are contained in works of experts of this phenomenon are analyzed.
Ключові слова: кліпове мислення, кліпова свідомість, телекомунікаційні мережі, Інтернет, освіта.
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Постановка проблеми. На зламі XX-XXI століть феномен кліпового мислення став предметом
пильної уваги як з боку представників різних галузей науки, так і широких кіл громадськості. До обговорення залучилися фахівці в області педагогіки,
психології, філософії, культурології, мистецтвознавства, політології, теорії масових комунікацій,
журналістикознавства, медицини та інших галузей
знання. Поштовхом до обговорення не в останню
чергу стало видання книги Е. Тоффлера «Третя
хвиля» (1980 р.), на сторінках якої відомий футуролог схарактеризував появу так званої кліпової культури. За час, який минув після видання книги, коло
дослідницьких інтересів значно розширилося, виникли нові ракурси розгляду явища, сформувалися
інші критерії оцінки. У науковий обіг увійшли вирази «кліпова свідомість», «кліпове сприйняття»,
«кліпове мислення», «кліпове читання», «кліпова
людина». Серед зазначених зворотів найбільшого
поширення набув вираз «кліпове мислення», що
відповідним чином фіксує об’єкт наукового інтересу.
Сьогодні кліпове мислення постало перед зором дослідників як явище, складне, багатовимірне,
таке, що має далекосяжні соціальні та культурні наслідки. Ця обставина не могла не позначитися на
процесі обговорення проблематики, яке відзначається строкатістю точок зору і гостродискусійним

характером. У цьому зв’язку постає нагальна потреба в аналітичному розгляді наявних позицій фахівців, їх зіставленні та критичній оцінці.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідницька активність, спрямована на вивчення феномену
кліпового мислення, розгортається в багатьох напрямках, серед яких з певних причин деякі вважаються пріоритетними. Проблемі філософсько-культурологічного тлумачення сутності кліпової свідомості присвячені праці Т. Березовської [3], Ф.
Гіренка [5], С. Докуки [8], О. Калмикова [9], Е. Тоффлера та інших. На аналізі впливу сучасних телекомунікаційних мереж на розумові процеси людини
зосереджують свою увагу Н. Громико [7], Н. Карр
[10], К. Фрумкін [13]. Проблема взаємодії кліпового
мислення з психікою індивіда підіймається в роботах Н. Азаренок [1], Р. Грановської [6], Т. Семеновських [12]. Найбільш численні розвідки стосуються
дослідження проявів кліпового сприйняття і мислення в царині освіти. Тут треба звернути увагу на
публікації Л. Аксенова [2], В. Букатова 4], Л. Нестерової [11] і багатьох інших фахівців. Водночас
слід зазначити, що серед великої кількості видань
явно бракує робіт оглядово-критичного ґатунку, у
яких піддавалися б критичному розгляду вже отримані результати.
Мета статті полягає в зіставленні наявних точок зору з деяких ключових питань кліпового мислення, оцінці аргументів, які наводяться з метою їх
обґрунтування.
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Виклад основного матеріалу. Сучасні електронні технології та телекомунікаційні системи безперечно принесли із собою небачені можливості
накопичення, перероблення, трансляції й використання інформації. Проте поряд з цим виник цілий
комплекс обставин, що викликають увагу і серйозне занепокоєння як фахівців, так і широких кіл
громадськості. Якщо мати на увазі педагогічний,
культурологічний та філософський аспекти справи,
то йдеться перш за все про ті глибинні трансформації в способах сприйняття світу, формах мислення і
процедурах комунікації, які виникають у сучасної
людини під впливом згаданих факторів. При цьому
центром тяжіння, навколо якого обертається вся сукупність різноманітних обставин, часто стає текст.
Мотиви його генерації, принципи композиції, особливості функціонування в медіасередовищі і, нарешті, вплив на споживача – це ті проблеми, які
сьогодні з усією гостротою постали перед фахівцями.
Хоча увага спеціалістів до відповідного кола
проблем виникла з самого початку процесу широкого використання електронних текстів, проте однією з безпосередніх причин сучасної гострої суспільної полеміки з цього приводу стала стаття відомого американського публіциста Ніколаса Карра в
журналі «The Atlantic» з назвою, що інтригує,
«Google робить нас дурнішими?» [10].
Лейтмотивом цієї статті є твердження автора,
що під впливом пошукових систем відбувається
глибинна трансформація здібностей читання і мислення людини. Н. Карр на основі самоспостережень
помітив, що йому стало важко читати книги та великі за обсягом статті. Після двох-трьох сторінок
його увага починала розсіюватися, з’являлася якась
метушливість, бажання зайнятися чимось новим.
Пояснення вбачалося у тому, що досліднику доводилося багато часу працювати в Інтернеті, де інформація подається особливим чином (йшлося, зокрема, про сторінки Google). Прості речення, короткі
абзаци, фрази, що впадають в око і запам’ятовуються. Це не потребує концентрації уваги, зусиль
мислення. Але водночас самим згубним чином
впливає на культуру читання у тій її формі, яка протягом століть формувалася під впливом книги. Йдеться про так зване «глибоке читання» — процес, що
супроводжується змістовною інтерпретацією тексту і породжує розмаїття асоціацій. Робота з інформацією стає метушливою, вкрай поверховою.
Ситуація склалася дійсно парадоксальна.
Адже Google – це не просто одна з найбільш поширених у світі інформаційних пошукових систем. За
задумом його творців Сергія Бріна і Ларі Пейджа,
це – широкомасштабний проєкт щодо створення
штучного інтелекту. Місія проєкт полягала в реорганізації відповідним чином світової інформації,
що зробило б її загальнодоступною і корисною. В
основу покладався принцип «система розуміє те,
що вам потрібно, і надає це». За свідченням журналу «Harvard Business Review» [10], компанія, збираючи терабайти поведінкової інформації, поводить тисячі експериментів. Наслідком цього є розробка алгоритмів, які контролюють, як люди
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знаходять інформацію і видобувають з неї сенс. Це
– з одного боку. А з іншого – така робота розслабляє мозок людини.
Дослідження того, що відбувається з читанням
і письмом (а внаслідок цього – з мисленням), знаходяться поки що на початкових етапах розвитку. Наявні описи різноманітних феноменів та їх досить
суперечливі інтерпретації. У зв’язку з чим існує нагальна потреба в критичних дослідженнях, які дозволили б несуперечливим чином звести в єдине
ціле первинний емпіричний матеріал.
Ще однією проблемною рисою когнітивних
процесів, що розгортаються в середовище Інтернету, є гіпертекстуальність. Принцип гіпертексту
покладений в основу системи сторінок всесвітньої
мережі Інтернет. Вирази на кшталт «гіпертекст мислення», що нині наповнили філософсько-методологічну літературу, передбачають розгляд тих особливих режимів мислительної роботи, які обумовлюються взаємодією з комп’ютером, а особливо – з
телекомунікаційними мережами. Такі режими дійсно вельми специфічні й продукують чимало проблем, осмислення яких виявляється досить складною справою для фахівців. Звідси – значна плутанина у питаннях щодо того, чи є гіпертекстові
конструкції провідною рисою сучасного мислення,
чи будемо ми свідками кінця ери книги (звичайного
тексту), якому змісту адекватна форма гіпертексту
тощо. До того ж праці з цієї тематики нерідко супроводжуються вельми довільним тлумаченням понять і своєрідною методологічною недбалістю, відсутністю логіки та послідовності. Досить часто мислення і сприйняття, що властиві сучасній
культури, кваліфікуються як кліпові, а кліповість
(фрагментарність і монтажність) вважається проявом глибинного явища – гіпертекстуальності. Сам
термін «кліпове мислення» почав використовуватися в літературі приблизно з кінці 90-х років минулого століття. Поширеним визначенням кліпового мислення можна вважати наступне: «кліпове
мислення» – це процес віддзеркалення безлічі різноманітних властивостей об'єктів, без урахування
зв'язків між ними, що характеризується фрагментарністю інформаційного потоку, алогічністю, повною різнорідністю інформації, що надходить, високою швидкістю перемикання між частинами, фрагментами інформації, відсутністю цілісної картини
сприйняття навколишнього світу» [12]. Думки авторів стосовно контексту його формування, як правило, збігаються. Таким вважається середовище,
що було створено спочатку завдяки діяльності ЗМІ,
а пізніше – Інтернету.
Дещо осібно у своїх роздумах щодо кліповості
тримається такий вельми своєрідний російський філософ, як Ф.І. Гіренок. Він пов’язує цю рису мислення (скоріше – світосприйняття) не з домінування ЗМІ та Інтернету в сучасному світі, а із характерними та фундаментальними особливостями
російської культури, зауважуючи, що сьогодні в філософії відбувається заміна лінійного, бінарного
мислення нелінійним. «Європейська культура базується на системі доказів. Російська культура, оскільки коріння її візантійське, – на системі показу. І
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ми в собі виховали, можливо, після Дамаскіна, розуміння картинок. Ми формували в собі не поняттєве мислення, а, як я його називаю, кліпове» [5].
Яскравим зразком нелінійного мислення вважається творчість російського філософа В.В. Розанова. Особливості власного письма Ф.І. Гіренок також вважає прикладами реалізації принципу нелінійності, зазначаючи, що його твори являють
собою вербальні кліпи (наприклад, «Антропологічні дослідження»). Їх можна починати з початку, з
середини або з кінця. Це багатотисячне вдивляння
воднораз в предмет [5].
К.Г. Фрумкін виокремив декілька ключових
чинників, що породжують свідомість нового типу –
«кліпового мислення»:
по-перше – прискорення темпів життя і безпосередньо пов'язане з ним зростання обсягу інформаційного потоку, що породжує проблематику відбору і скорочення інформації, виділення головного
і фільтрації зайвого. Книжкова культура не припускає скорочень, короткий виклад книги не тотожній
повному тексту, а є іншим текстом;
по-друге – прискорення темпів життя, потреба
в більшій актуальності інформації та швидкості її
надходження;
по-третє – збільшення різноманітності інформації, що поступає. Західна культура послідовно
прагнула знаходити все більше чинників, що впливають на кожне явище, що цікавить її;
по-четверте – збільшення кількості справ,
якими одна людина займається одночасно. П'ятдесят років тому «заняття» припускало повне поглинання людського життя, а заняття декількома справами свідчило про поверховість. Сьогодні в просунутих колах західного суспільства заведено
займатися одночасно декількома проєктами: письменник пише декілька романів, бізнесмен управляє
декількома бізнесами тощо;
по-п'яте – зростання демократії та діалогічності на різних рівнях соціальної системи, перехід риторики в діалектику і проповіді в дискусію. Лінійний текст – це монолог автора. Репліки співбесідника розбивають текст на фрагменти. [13].
Ознайомившись з роботами, присвяченими зазначеній темі, можна зазначити, що розгляд проблем кліпового мислення став вельми популярним
серед педагогів, психологів, публіцистів. Але при
цьому відповідний дискурс розгортається, на жаль,
не в науковому, а переважно в публіцистичному
плані. В процесі жвавих дискусій спостерігається
велика питома вага дослідницького браку – явні суперечності в міркуваннях учасників, необґрунтоване зближення й ототожнення понять, намагання
подати положення, що є дискусійними, як самоочевидні тощо.
Одним з поширених аргументів, який наводиться як причина формування кліпового мислення, є твердження про розвиток у молодого покоління здатності займатися одночасно багатьма
справами. При цьому часто посилаються на зауваження американського психолога Ларі Розена
(«Me, My Space, and I: Parenting the Net
Generation»). Автор відзначає, що сильна сторона
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«покоління I» (Internet Generation), вихованого в
епоху буму комп'ютерних і комунікаційних технологій, – їх більша здібність займатися багатьма
справами. Діти інтернет-покоління одночасно можуть слухати музику, спілкуватися в чаті, бродити
в мережі, редагувати фотки, роблячи при цьому
уроки. Але, зрозуміло, платою за такий режим роботи стають неуважність, гіперактивність, дефіцит
уваги, перевага візуальних символів над логікою і
поглибленням в текст.
Проте теза щодо здатності займатися одночасно багатьма питаннями в буквальному розумінні
виглядає дуже сумнівною. Йдеться про інше – про
здатність і звичку швидко й легко перемикатися з
одного предмета на інший. Публіцисти часто й непомітно змінюють предмет обговорення. К.Г. Фрумкін, наприклад, починаючи з одночасності, без пояснень одразу переходить до розгляду навичок перемикатися на нову задачу. Він зауважує, що
зосередження уваги на одному предметі – уміння,
яке індійські йоги розвивають в тривалу медитацію,
– дуже важливе; але та уміння швидко перемикатися на нове завдання, швидко входити в незнайому
ситуацію – теж вельми важливе. Парадокс в тому,
що ці уміння, однаково необхідні людині, багато в
чому антагоністичні – реактивність розвивається
шляхом зосередженості, і навпаки. Ніхто не знає,
якою повинна бути ідеальна пропорція між ними.
Заклики педагогів щодо необхідності боротьби
з кліповим мисленням свідчать, що характерне для
молоді співвідношення концентрації та уміння перемикатися не відповідає уявленням дорослих про
цю пропорцію – але ще треба довести, що їх ідеал
дійсно гідний збереження. Очевидно, що «кліпове
мислення» – тобто посилений розвиток уміння
швидкого перемикання шляхом тривалого зосередження – більш відповідає тому інформаційному
середовищу, в якому мешкає підліток.
Додається, що розвиток цивілізації явно припускає необоротне зрушення даної пропорції на користь уміння перемикатися. Останнє твердження є
лише суб’єктивним припущенням автора: ніякого
докладного дослідження трендів розвитку сучасної
цивілізації в даному плані ним не наводиться.
У таких працях можна зустріти міркування на
кшталт того, що «сучасні кліпи та фрейми – майбутня абетка цивілізації, яка навчиться будувати свої
судження, використовуючи мову, що складається з
ємних і одночасно порожніх симулякрів-кліпів.
Проте для такого семантичного перевороту знадобиться як мінімум формування теоретичного кліпового мислення (?! – М.В.), а це поки що не проглядається навіть в проєкт» [9, с. 123]. Тобто, говориться про щось таке, про що у самого автора
наведеного зауваження немає навіть уявлення. Взагалі поєднання понять кліповості та теоретичного
(у звичайному розумінні) мислення для багатьох є
чимось безглуздим. Зауважимо, що фахівці досить
докладно розглянули ті згубні наслідки для класичної раціональності, до яких призводить постійне занурення людини в Інтернет-середовище.
Н.В. Громико сформулювала проблему суперечливого взаємовідношення між теоретичним
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знанням і особливим режимом роботи у сфері всесвітньої електронної мережі у вигляді двох тверджень, що несумісні одне з одним:
теоретичне мислення в епоху Інтернет є неможливим, а освіта, що має своїм завданням його формування, є безперспективною і не потрібна суспільству;
теоретичне мислення є можливим і перспективним, якщо зробити Інтернет не засобом інформатизації та «постмодернізації» суспільства, а засобом його, так би мовити, епістемологізації.
На думку дослідниці, реалізація обох варіантів
цілком можлива. Усе залежить від того, як розвиватиметься Інтернет. Якщо його бурхливе поширення
відбуватиметься стихійним чином, а політика осіб,
які приймають рішення, буде обмежуватися лише
абстрактними гаслами прискорення темпів інформатизації та комп’ютеризації, то всесвітня телекомунікаційна мережа перетвориться на силу, що ворожа теоретичному мисленню. У такому середовищі перманентно культивуватимуться ті цінності,
які пропагуються постмодерністською філософією
– аксіологічний плюралізм, руйнація традиційних
норм і звичайних орієнтирів життя. У зв’язку з цим
впроваджується особливий стиль мислительної діяльності, якому притаманні: інтертекстуальність і
цитатність, стильовий синкретизм, кліповість (фрагментарність і монтажність), культ невизначеності,
помилок, прогалин у думках, пародійність тощо [7,
с. 176].
Провідним процесом, що розгортається в царині Інтернет, є мовна гра. Користувачі мережі запрограмовані на невпинний рух в просторі дискурсів, де головне – нескінченний (і часто безцільний)
обмін повідомленнями, хаотично побудованими судженнями, що втрачають будь-який зв’язок з реальною ситуацією і знеособлюються. Це своєрідне ковзання по поверхні, а не рух вглиб. Фахівцями особливо підкреслюються згубні наслідки такого роду
духовної діяльності: «Спільність, що формується за
допомогою Інтернету, постає як знеособлена і звільнена від теоретичного мислення сукупність споживачів і носіїв інформації. Людина, навіть володіючи теоретичним мисленням, якщо вона регулярно
«пропускається» крізь такий тип взаємодії, цілком
ризикує втратити ті здібності, які дозволяють їй залучатися до процесів породження і розвитку
знання» [7, с. 177]. Згадаємо в цьому зв’язку наведені вище самоспостереження Н. Карра.
На нашу думку, абстрактний опис кліпової свідомості, в методологічному плані є не зовсім коректним. З огляду на специфіку різних форм суспільної свідомості, різних секторів духовного виробництва. Якщо в царині таких секторів інтелектуальнокомунікативної активності як мистецтво, реклама,
преса, політика кліповий продукт і пов’язані з ним
форми сприйняття і мислення є певною мірою прийнятними, то в освіті та науці стан справ є іншим.
Іноді можна спостерігати випадки проникнення
кліпових форм в ці сфери. Проте їх наявність тут
справедливо вважається аномалією. Не випадково
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педагоги й науковці є найбільш принциповими й рішучими критиками кліпового мислення. Декілька
міркувань щодо стану справ у сфері освіти.
Вади, про які пишуть самі педагоги та психологи, що працюють над відповідною тематикою,
добре відомі. Йдеться головним чином про таке:
часткова втрата здатності концентрувати увагу
на предметі вивчення, розсіяність;
втрата навичок поняттєво мислити, вибудовувати логічно пов’язані ланцюжки міркувань;
зниження критичності в процесі оцінки повідомлень, що надходять;
поквапливість в сприйнятті й обробці інформації;
схильність до емоційно забарвленого матеріалу;
прагнення отримувати з великою швидкістю
все нові та нові враження;
розлад довготривалої пам’яті забудькуватість
тощо.
Ті фахівці (і таких переважна більшість), які
роблять акцент на негативних моментах кліпового
мислення, наполягають на необхідності розробки
засобів протидії. Пропозиції надходять чисельні й
різноманітні — від використання медикаментозного впливу з метою покращення концентрації
уваги до порад читати твори класичної літератури.
Водночас слід звернути увагу на прихильників
іншої точки зору, серед яких можна знайти як тих,
хто ставиться до проявів кліпової свідомості толерантно, так і тих, кого можна умовно назвати її
«симпатиками». Останні закликають прийняти її як
даність і сприяти розвитку її позитивних рис. Цікаво придивитися до їхнього розуміння зазначеного феномену і розглянути їх аргументи. У цьому
зв’язку звернімося до деяких публікацій.
В статті Л.Ю. Нестерової та С.В. Напалкова міститься аналіз різних моделей подання інформації
та обґрунтовується актуальність створення опорних граф-схем студентами молодших курсів в системі вищої освіти при вивченні математичних дисциплін. В статті наводиться опис граф-схем різної
складності. При цьому автори вважають, що ними
доводиться ефективність розвитку кліпового мислення за допомогою опорних граф-схем [11, с. 207].
Висновок, на нашу думку, є дуже сумнівним.
Виникає питання щодо того, чому створення так
званих граф-схем пов’язується саме з кліповим мисленням. Найрізноманітніші граф-, блок-схеми використовувалася в освіті та науці задовго до того,
як почали говорити про кліпове мислення. І
пов’язувалися вони з такими мислиннєвими засобами як наочність, схематизація, візуалізація інформації. До створення схем висуваються принципово інші вимоги, ніж до створення кліпів. Можна
констатувати, що прояви кліпового мислення вбачаються там, де їх немає.
Подібної помилки припускаються іноді відомі
та серйозні фахівці. Відомий психолог Р.М. Грановська зауважує, що: «Діти, які виросли в епоху високих технологій, по-іншому дивляться на світ. Їх
сприйняття — не послідовне і не текстове. Вони бачать картинку в цілому і сприймають інформацію
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за принципом кліпу. Для сучасної молоді властиво
кліпове мислення» [6].
Описується такий експеримент такий експеримент. Дитина грає в комп'ютерну гру. Періодично
вона отримує інструкцію щодо наступного кроку,
десь на три сторінки тексту. Поруч сидить дорослий, який, в принципі, швидко читає. Але він встигає прочитати тільки пів сторінки, а дитина вже обробила всю інформацію і зробила наступний хід.
Діти пояснювали, що не читали весь матеріал.
Вони шукали ключові моменти, які давали їм знати,
що робити [6]. Щоб уявити, як працює такий механізм, дослідниця наводить ще один приклад. Людині доручили в великій скрині на горищі знайти
старі калоші. Вона швиденько все викидаєте, добираєтеся до калош і спускаєтеся з ними. А тут якийсь
дивак підходить до неї та просить перерахувати усе,
що вона викинула, та ще сказати, в якому порядку
воно там лежало. Але в завдання це не входило.
Знову ж виникають сумніви з приводу того, що
описані засоби обробки інформації дітьми
пов’язані саме з кліповим мисленням. Йдеться про
навички виокремлювати головне, потрібне. У текстах міститься зазвичай багато зайвого, що є непотрібним для здійснення певного практичного
кроку.
Помилковими, як на нас, є й наступні зауваження Р.М. Грановської з приводу формату шкільного навчання як чинника кліпового мислення.
Вона стверджує, що: «Дітей змушують читати
книги. Але насправді школа побудована так, що підручники не є книгами. Учні читають один шматочок, потім через тиждень — другий, а в цей час ще
по шматочку з інших десяти підручників. Таким чином, проголошуючи читання лінійне, школа орієнтується на зовсім інший принцип. Не потрібно читати весь підручник поспіль. ... В результаті виникають суперечність між тим, що вимагає школа і що
вона реально пропонує» [6].
Зауважимо, що школа працює таким чином
вже не перше століття, а кліпове мислення вважається новітнім явищем.
Висновок. Підсумовуючи наш побіжний розгляд стану досліджень феномену кліпового мислення, можна констатувати наступне. Процес вивчення зазначеного явища часто супроводжується
значними труднощами, які обумовлюються як складністю об’єкта дослідження, так і браком методологічної культури фахівців. Останнє проявляється,
зокрема, в застосуванні некоректних засобів ідентифікації феномену, підміні понять в процесі міркувань, необґрунтованих припущеннях. Окремо
слід вказати на необхідність враховувати специфіку
сфер духовної діяльності, в яких знаходить свій
прояв феномен кліпового мислення.
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В статье раскрывается сущность трансгуманизма и его влияние на формирование феномена сверхчеловека. Трансгуманизм оценивается как основа формирования техногенного типа сверхчеловека, как нового антропологического типа, отрицающего существующего человека, вынужденного вступить в противоборство со сверхчеловеком. Это противоборство, по мнению авторов, приведет к новой расстановке сил
в современной цивилизации.
ABSTRACT
The article reveals the essence of transhumanism and its influence on the formation of the superhuman phenomenon. Transhumanism is assessed as the basis for the formation of the technogenic type of superhuman, as a
new anthropological type, denying the existing man. There comes an era of a new confrontation in the world:
Superman against man. This confrontation will lead to a new alignment in modern civilization.
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Идеология трансгуманизма и учение Ф. Ницше
о сверхчеловеке основаны на признании человеческой ограниченности как биологического и социального существа. И та и другая концепция содержит описание путей преодоления этой ограниченности с использованием различных средств.
Понятие «сверхчеловек» прочно ассоциируется с именем творца «Заратустры» Ф. Ницше. По
собственному признанию философа, он его «поднял на дороге» [15, с.142]. К.А. Свасьян предполагает, что «Ницше мог бы подобрать это слово и из
«Фауста»: в сцене «Ночь» первой части трагедии И.
Гете Дух обращается к Фаусту со словами: «Ну что
ж, дерзай, сверхчеловек!» [7, с. 51].
Едва ли Ф. Ницше мог заимствовать определение «сверхчеловек» у более древнего автора. Хотя
С.А. Жебелев в своем переводе Аристотеля употребляет слово «сверхчеловек»: «…Человек по
природе своей есть существо политическое, а тот,
кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, - либо
недоразвитое в нравственном смысле существо,
либо сверхчеловек» [1, с. 378]. Вероятно, такой вариант перевода несет на себе отпечаток терминологии Ницше, поскольку. в том же тесте несколькими
строками ниже мы читаем схожий по смыслу фрагмент, где вместо слова «сверхчеловек» используется слово «божество»: «А тот, кто не способен
вступить в общение или, считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чем,
уже не составляет элемента государства, становясь
либо животным, либо божеством» [1, с. 379].
Русский религиозный мыслитель С.Н. Булгаков в своём творчестве уделял внимание аналитике

сверхчеловека с христианских позиций. Он отмечает, что дух сверхчеловека неразрывно связан с
образом Фауста, который в своем стремлении к власти идет на сговор с мировым злом и продает душу
дьяволу. По выражению Г. Гейге «Фауст» И. Гете в
немецкой культуре получит название светской библии [6, с. 485]. Следовательно, в понятии «сверхчеловек» отражается определенная часть сущности
немецкого духа. Учение о сверхчеловеке С.Н. Булгаков расценивает как разновидность религии, в которой идет обожествление человеком самого человека. Формирование религии сверхчеловека он связывает с интеллектуальными концепциями
О. Конта и Л. Фейербаха [5, с. 16].
Для нас важно – исследователи творчества
Ф. Ницше свидетельствуют о том, что он не был
первооткрывателем учения о сверхчеловеке. Феномен сверхчеловека уже существовал в культуре
немецкого и шире – европейского мира. Исключительность Ф. Ницше в этом вопросе заключается в
том, что он «поднял с дороги» дух сверхчеловека и
стал его пророком, концептуальным и вербальным
выразителем.
Концепция сверхчеловека Ф. Ницше изложена
во многих работах и письмах немецкого мыслителя. Основными из них являются «Так говорил Заратустра» [15] и «Антрихристианин» [13]. Философ
сравнивает человека с обезьяной и сверхчеловеком
с позиций эволюционной концепции Ч. Дарвина:
«Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым
должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором» [15, с.8]. Выстав-
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ляя человека посмешищем и мучительным позором, Ф. Ницше утверждает принцип презрения вышестоящих над нижестоящими. Это поза господина
над рабом. Но разве так действуют все люди? Разве
так организованы все общества? Ф. Ницше и его
оценка человека на фоне сверхчеловека есть выражение общего характера западной культуры. Ведь
Ф. Ницше - дитя своей земли и своего времени. Он
- выражение бессознательного Европы.
Эти выводы характерны для некоторых исследователей наследия Ф. Ницше. Например, Н.А. Бердяев так отреагировал на использование Ф. Ницше
идей дарвинизма в его учении о сверхчеловеке:
«Поставив грандиозную задачу идеального совершенствования человека, Ницше в то же самое время
связал этический и духовный идеал сверхчеловека,
идеал бесконечный, с конечным, эмпирическим и
двусмысленным идеалом биологического совершенствования» [4, с. 370].
Если Христос как богочеловек пришел ради
спасения человека, то Ф. Ницше смыслом земли
провозглашает сверхчеловека [15, с. 8] и говорит о
смерти Бога [15, с. 8]. Явление сверхчеловека и
весть о смерти Бога взаимосвязаны. Одновременно
Ф. Ницше проклинает всех, кто возвещает о
надземных надеждах [15, с. 8].
Далее он продолжает: «Человек – это канат,
натянутый между животным и сверхчеловеком, –
канат над пропастью… В человеке важно то, что он
мост, а не цель: в человеке можно любить только
то, что он переход и гибель» [15, с. 9]. Человек – это
жертва земле ради сверхчеловека. И человек должен стремиться к этой жертве и добровольной гибели, готовя землю, растения и животных к приходу сверхчеловека [15, с. 10]. То есть человек должен собою удобрить почву для того, что бы мог
прийти сверхчеловек. Разве это не проповедь коллективного самоубийства?
По мысли философа, сверхчеловек - «молния
из темной тучи, называемой человеком» [15, с. 14].
Сверхчеловеки сравниваются им с языческими богами [15, с. 92].
Сверхчеловек выше обычной морали человека,
он находится за пределами добра и зла. Ф. Ницше
пишет: «Что хорошо? – Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самую власть.
Что дурно? – Все, что происходит из слабости. Что
есть счастье? – Чувство растущей власти, чувство
преодолеваемого противодействия. Не удовлетворенность, но стремление к власти, не мир вообще,
но война, не добродетель, но полнота способностей
(добродетель в стиле Ренессанс, virtu, добродетель,
свободная от моралина). Слабые и неудачники
должны погибнуть: первое положение нашей
любви к человеку. И им должно еще помочь в этом.
Что вреднее всякого порока? – Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым – христианство» [13, с. 633]. Священники и их позитивная социальная роль отрицаются, они оцениваются как
«лицедеи сверхчеловеческого» [14, с. 102].
Ф. Ницше принцип сверхчеловека связывает с
принципом власти и воли к ней. Проявление этой
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тенденции немецкий философ видит в макиавеллизме, источники которого, по мнению Ф.Ницше,
лежат в сверхчеловеческой, божественной, трансцендентной области [14, с. 186].
Отношение к сверхчеловеческому у Ф. Ницше
перекликается с антропологической моделью религии у Л. Фейербаха и образует определенное внутренне противоречие. Ф. Ницше утверждает, что поскольку всякое величие и сила воспринимались как
сверхчеловеческое, как чуждое, постольку человек
себя преуменьшал, – он разложил две свои стороны, одну очень жалкую и слабую, другую – сильную и изумительную, – на две сферы; первую он
назвал «человек», вторую – «Бог» [14, с. 101]. Данное утверждение вступает в противоречие с предыдущим: либо сверхчеловеческое трансцендентно
человеческому, либо в самом человеке может развиться сверхчеловеческое.
Ф. Ницше считает, что есть высшие и низшие
расы людей, что над людьми господами существуют высшие люди, для которых первые только
средство. Высший человек – это тот, кто устанавливает ценности на тысячелетия [14, с. 528-529].
Устами Ф. Ницше провозглашается кардинальное
изменение статуса человека. И. Кант также утверждал принцип, что человек должен руководствоваться собственной волей [2, с. 329]. Но великий
мыслитель подчеркивал, что человек для другого
человека всегда должен быть только целью, но никогда - средством. Нравственный императив
И. Канта гласит: «Поступай так, чтобы ты всегда
относился к человечеству и в своем лице, и в лице
всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» [9, с. 270].
Ф. Ницше этот принцип кардинально отрицает: «Не
«человечество», но сверхчеловек – вот истинная
цель!» [14, с. 529]. Отрицание человека как цели и
отношение к нему как к цели есть вполне логичное
развитие всей западной цивилизации, провозгласившей принцип индивидуализма и, начиная с
эпохи Ренессанса, развивавшей культ человека –
человекобожие. Учение Ф. Ницше о сверхчеловеке
– выражение этого культа.
Понятие «трансгуманизм» впервые ввел в употребление Джулиан Хаксли в 1957 в статье «Трансгуманизм». В ней он представил образ человека в
будущем [3, с. 229], ведя разговор об искусственном улучшении природы человека. Дословно слово
«transhumanism» означает преодоление человека,
выход за пределы его существующей данности. В
этом отношении понятия «сверхчеловек» и «трансгуманизм» совпадают, ибо существующего, природного человека рассматривают в качестве несовершенного. Разница между Ф. Ницше и идеологами трансгуманизма заключается в том, что они
видят
разные
пути
«совершенствования».
Ф. Ницше в сверхчеловеке выделяет явление новой
эволюционной формы жизни. А трансгуманисты
намереваются взять эволюцию под свой контроль
при помощи современных технологий. О.В. Попова
свидетельствует: «Активно реализующиеся в
настоящее время проекты биотехнологического
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улучшения человека (human bioenhancement) многими исследователями рассматриваются как первые многообещающие шаги на пути реализации
трансгуманистических проектов конструирования
совершенного в моральном, физическом и интеллектуальном смысле пост-человека» [17, с. 3-4].
О.Н. Четверикова отмечает, что трансгуманизм напрямую связан с концепцией Ф. Ницше о
сверхчеловеке. Она пишет, что один из идеологов
трансгуманизма, футуролог Ф.М. Эсфендиари исходил из ницшеанского понимания человека как
промежуточного звена в эволюции обезьяны к
сверхчеловеку. Трансгуманизм связывается им с
«переходным человеком», существом, эволюционирующим в «постчеловека» – потомка человека,
модифицированного до такой степени, что уже не
является человеком». Главными признаками постчеловека (трансгуманоида) являются бесполость,
искусственное размножение и др. [21, с. 27]. По
сути дела трансгуманисты ведут речь о тотальной
переделке личности и формировании «сверхчеловека». В этом плане между концепциями трансгуманизма и сверхчеловека просматривается диалектическое единство. Это единство лежит в мировоззренческой плоскости. И концепт «сверхчеловек» и
концепт «трансгуманизм» смотрят на существующего, данного, природного человека как на нечто
не вполне совершенное, как на переходную эволюционную форму. Трансгуманисты и Ф. Ницше в основании смены эволюционных форм утверждают
определенную мистическую основу. Для Ф. Ницше
– это дух Диониса и миф о вечном возвращении.
Для идеологов трансгуманизма такой основой выступает современное мистическое движение «Нью
Эйдж» («Новая Эра»), которое своими корнями
уходит в оккультные практики и эзотерические учения древности [22, с. 4], среди которых дионисийство занимает одно из центральных мест. Ницшеанство и трансгуманизм отрицают христианство и его
учение о преображении человека. Они есть формы
антихристианства.
Христианство утверждает тезис о том, что человек создан по единому образу – образу совершенного Бога, но в силу своей воли, уклоненной на
ложные цели, человек утрачивает свое совершенство, которое вновь восстанавливается в боговоплощении Иисуса Христа. Ницшеанство и трансгуманизм берут на вооружение идею об изначальном
несовершенстве человека и необходимости его
улучшения средствами самого человека. Здесь базовое противоречие в самом ницшеанстве и трансгуманизме: несовершенный человек пытается создать совершенного человека.
В своих основаниях ницшеанство и трангуманизм заражены расизмом. С.Г. Кара-Мурза отмечает: «Расизма не было в средневековой Европе. Он
стал необходим для колонизации, и тут подоспело
религиозное деление людей на две категории – избранных и отверженных. Это деление быстро приобрело расовый характер: уже Адам Смит говорит
о «расе рабочих», а Дизраэли – о «расе богатых» и
«расе бедных». Колонизация заставила отойти от
христианского представления о человеке. Западу
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пришлось позаимствовать идею избранного народа
(культ «британского Израиля»), а затем дойти до
расовой теории Гобино» [10, с. 555]. В.Гюго эту
проблему представляетв образе противостояния избранных и отверженных и показывает: что одной из
причин Парижской коммуны было как раз стремление преодолеть разделение людей по сортам [8].
Заметим, что первоначально расизм носил биологический характер и определялся как «доктрина
и политико-идеологическая практика, исходящая
из представлений, что человеческий род не является единым, но состоит из принципиально отличных друг от друга видов, как правило, иерархически соподчиненных между собой» [11, с. 415].
Следуя диалектической логике можно сказать,
что ницшеанство в концепте «сверхчеловек» является предпосылкой трангуманизма, а трансгуманизм выступает формой воплощения сверхчеловека
в современных технологиях. Трансгуманизм – основа формирования техногенного типа сверхчеловека, как нового антропологического вида, отрицающего существующего, природного человека.
Ю.Н. Харари прямо пишет, что при помощи современных технологий человек кардиально трансформируется и из человека разумного превратится в человека божественного [20]. Он пишет: «Божественность – это не расплывчатое метафизическое
свойство. И не то же самое, что всемогущество. Когда речь идет о преобразовании людей в богов,
представляйте себе что-то вроде богов с Олимпа и
дэвов в индуизме, а не всемогущего библейского
Небесного Отца. У наших потомков будут свои слабости, причуды и пределы, как у Зевса и Индры. Но
они будут любить, ненавидеть, созидать и разрушать с куда большим размахом, чем мы» [20, с. 60].
И еще небольшая цитата: «До сих пор мы состязались с богами, создавая все лучшую и лучшую
технику, инструменты и орудия труда. В недалеком
будущем, возможно, будут созданы сверхчеловеки,
которые превзойдут древних богов не только технической оснащенностью, но и телесными и умственными способностями. Однако, если и когда
это произойдет, божественность станет такой же
обыденностью, как киберпространство, которое мы
принимаем как должное» [20, с. 61].
Прогнозируется «пугающая гонка за сверхчеловеческими возможностями» [20, с. 65]. Наступает
эпоха нового противоборства в мире: сверхчеловека против человека. Это противоборство ведет к
новой расстановке сил в современной цивилизации.
В этой ситуации формируются новые вызовы и
угрозы для России, требующие разработки и реализации адекватных ответов [23].
Ницшеанство стало составной частью теории и
практики Третьего Рейха, для которого был характерен расизм в самых разных формах. В лоне Третьего Рейха формировались и практики трансгуманизма в форме евгеники [22, с. 26]. Третий Рейх –
это детище мирового финансового интернационала, цитаделью которого выступает англосаксонкий мир [12, 16, 18, 19]. Стоит помнить, что фашизм
определялся первоначально как «крайняя степень
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реакции мирового финансового капитала» (Г. Демитров).
И именно на подконтрольные англосаксам территории переместилась верхушка Третьего Рейха
после своего поражения благодаря подвигу советского народа. Дух фашизма никуда не делся. Советский Союз сумел уничтожить лишь одну из исторических форм фашизма. В наши дни человечество
стоит перед лицом новых исторических форм фашизма. Концепты «трансгуманизм» и «сверхчеловек» неразрывно с ними связаны. Мы вновь слышим риторику идеи сверхчеловека, риторику о том,
что кто-то является избранным и что земля и будущее принадлежит только избранным, а остальные –
«навоз земли», на которой должны процветать эти
«избранные», «сверхчеловеки», «новые боги», а по
сути – самозванцы, узурпирующие все ресурсы
мира и убивающие дух братства и всестороннего
развития человечества как единого организма. В
них живет дух Каина. И этот дух генетически связывает учение Ф. Ницше о сверхчеловеке с идеологией и практикой трансгуманизма. А реализуются
эти идеи все тем же мировым финансовым капиталом, вступившим в очередной мировой кризис, из
которого хочет выйти вновь за счет жизней миллионов, при помощи новой мировой войны.
В современном мире, нацеленном на цифровизацию в масштабах всей общественной жизни, идея
трансгуманизма и развития в человеке сверхчеловеческого воплощается, в том числе, в широком и
не всегда оправданном внедрении новых технологий роботизации и искусственного интеллекта, в
глобальном вмешательстве в биологические процессы живых организмов.
Как представляется, усиление подобных тенденций в жизни социума приведет к нивелированию в человеке человеческого, и далее - к полной
трансформации человека во всех аспектах его развития. Природа вряд ли простит подобную вседозволенность.
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ABSTRACT
The article focuses on the phenomenon of freedom and responsibility as a vector of development of global
society, while considering this problem is inextricably linked with such social processes as the growth and deepening of conflicts, increasing globalization, the current relationship of freedom and responsibility in the individual.
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Actuality of theme.The general crisis of the modern social system, the dynamics of the transition period
and the processes of restoration and introduction of innovations in modern society inexorably require the development of a new worldview paradigm, a decisive revision of the criteria for assessing key issues of society.
As a consequence, the study of the problem of freedom
in specific historical and socio-philosophical aspects, in
the synthesis of data of modern science, philosophy and
sociology allow us to identify new approaches to solving important and pressing problems of modern social
practice. The social destruction of our modern society
has led primarily to the general decline of spiritual culture, loss of moral values and intellectual degradation.
It should be remembered that "it is necessary to turn
upside down the formulation of global problems. Evil
is not carried out somewhere outside a democratic society, but in itself. Globalization in the realm of morality has resonated with other forms of globalization and
it is becoming threatening. " [1].
To overcome or at least stop this destructive process, it is necessary to turn again to the study of philosophical and scientific achievements of the past, to reevaluate and comprehend the views and judgments of
prominent thinkers on the problem of freedom through
the prism of modern social issues. This conceptual synthesis makes it possible to find new approaches in the
analysis of the current social situation, the development
of new criteria for assessing social processes occurring
in our country and around the world. In addition, it will
help to find a clear individual position of man in modern society of modern Ukrainian society, changes in the
material and spiritual life of man require a rethinking of
many philosophical categories and reassessment of the
value system. Today, a person is practically deprived of

the settings of the former official ideology and normative-value context. The vacuum in the spiritual development of society is gradually being filled, but not by
new ideological schemes, but by the values and priorities that have been developed by domestic and world
philosophical thought. The path of human development
is a way of complicating the system of human existence
and improving the structure and organization of his existence, called culture. And the way to improve culture
leads to even greater freedom and reduced dependence
on the natural environment of its habitat, ie nature. And
seeking more and more freedom, man is moving further
and further away from nature, and this freedom is inextricably linked with culture. And to the realization of
culture as the main cause of this alienation, people
came in crisis moments of their development, standing
in the way of her denial. They were on the path of alienation from all the positive that was created by the
previous, and the result of such alienation is a reduction
in the space of freedom and a new period of stabilization of society, but on a more primitive level. Understanding freedom without any restrictions and responsibilities leads in practice to despotism, rampant bureaucratization and other forms of social strengthening,
to the oppression of human personalities and to the restriction of their individual freedom. When society is in
a critical and extremely unstable situation, and this occurs in critical crisis periods of social development, this
state leads to partial or complete destruction, and each
individual independent individual, so as not to be captured by this destruction, which leads him into a spiritual and social abyss. ,, must develop for itself, as it
were, a new system of stable moral norms, rules and
values, which will allow it to preserve its freedom, individuality and spiritual integrity, without entering into
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direct conflict with society. At the present stage of development of our society there is a need to move from
Uravlin-collectivist ideology and morality to substantiate the individual-personal position of each person,
based on knowledge critically understood by personal
experience and a high culture of thinking. At the same
time, a different culture of consumption must be
formed. There are both objective and subjective reasons
for this. Objectively, new forms of sociality, born
within the post-industrial globalized society, create the
preconditions for the formation of this new culture of
consumption. Marcuse also drew attention to this:
"Modern industrial civilization proves that it has
reached a point where a" free society "can no longer be
defined in the traditional notions of economic, political,
and spiritual freedoms; not because these freedoms
have ceased to be significant, but because they must remain significant, even if they are limited in traditional
forms. New ways of society must correspond to the new
possibilities of their realization "[2].
It should be noted that political globalization in the
world is based mainly on liberal Western. In other
words, freedom is one of the vectors of modern social
development, in connection with which Francis Fukuyama writes: "Political liberalism can be defined
simply: as the rule of law, which recognizes certain individual rights or freedoms from government control.
There are many definitions of fundamental rights, but
we choose what is contained in Lord Bryce's classic
book on democracy, where their number is limited to
three: civil rights - "the release of a citizen from control
over his identity and property"; religious rights - "freedom of expression of religious views and worship"; and
the rights that the author calls political - "freedom from
control in matters that do not directly affect the wellbeing of society as a whole in this way,-this includes
fundamental law: freedom of the press "[3]. However,
there are some problems here, as the main driver of
globalization is the United States-far from ideal. "This
country,-Cantor writes - full of contradictions, it, of
course, on the one hand, demonstrates the apotheosis of
the bourgeoisie. On the other hand, freedom is understood here as permissiveness, the exploits of happy
gangsters are glorified, paroxysms of racism are observed, sexual depravity, fascination with militarism
and military adventures flourish. It can be said that it is
intolerant of independent countries, suspected of ideological and practical anti-Americanism, of course, suppresses American narcissism. USA- still -the promised
land of all religions with their competing denominations and space for religious sects. Occultism and
magic corrupt the minds of young people. The ruling
elite is inclined to any scientific and technological progress, even if it is harmful for it to bring new profits,
new material goods. But the most horrible and dangerous is the attempt to conquer military countries independently, which do not take the dictates of the United
States "[4]. One can only hope that American society is
fully aware of its responsibility for the processes of
globalization to all mankind. Subjectively, a new culture of consumption is associated with the formation of
a new ethics of responsibility. However, by correctly
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diagnosing the difficulties and diseases of modern society, the leaders of the Club of Rome, for example,
have had little success in to persuade society to follow
their advice and make concrete efforts to implement
their recommendations. Some of them are optimistic
and rely mainly on the fact that the new technology will
be fundamentally different from the old, will be hopeless, less energy-intensive and more advanced in other
respects. Others believe that with a steady trend, no
technology will save society if people continue to increase consumption, entrepreneurs try to maximize
profits, and industrialized countries continue to strive
for economic growth. Many see the way out of the impending economic crisis in a radical change in the consciousness of people, their morality, in the rejection of
the view of nature as an object of thoughtless exploitation by man. Obviously, energy savings and others,
quickly leads to a reduction in raw material stocks, the
creation of low-waste and non-waste technologies, the
search for and use of alternative energy sources - all this
can greatly help solve the environmental problem or, at
least, reduce its severity. On the other hand, in the spiritual sphere of society, responsibility is also needed. It
would seem that the emergence of electronic media and
communication should remove the contradictions between the individual and society, but, as we have already written, this is not happening. Moreover, society
is responsible for the fact that the development of the
media may conflict with social development. "Pathogenic indifferent forms are often generated by the media, which are based on the virtuality of images and become contagious. If our culture produces something
beautiful, then why do we wonder that it also creates
deadly viruses. Radiation of the body began with Hiroshima, the irradiation of the soul continues during the
radiation of signs and images by mediums. AIDS, the
stock market crisis, electronic viruses, terrorism - all
this is connected and passes into one another. This is
manifested primarily in disasters. Signs of such crises
have long been apparent: AIDS has taken an epidemic
form, stock market crashes since 1929 have recurred
periodically, and electronic failures also have a long
history. However, the relationship of these individual
forms, when an extremely powerful anomaly is created,
is a feature of our time "[5]. Thus, in our society of the
XXI century, the problem of social responsibility is
greatly exacerbated. That is why the development of
technology, electronic technology alone does not lead
to human freedom, no matter how modern man seeks to
see in them the guarantor of his emancipation. In this
regard, 3. Bauman notes that "the cancellation of spatio-temporal distances under the influence of technology does not contribute to the uniformity of human living conditions, but, conversely, leads to their sharp polarization. It frees some people from territorial
restrictions and gives them an extraterritorial character,
forming a society of ideas for some - at the same time
depriving the territory to which other people are still
attached, its meaning and ability to give them a special
identity. For some, it portends unprecedented release
from physical interference and an unprecedented ability
to move and act "remotely." For others, this means the
impossibility of development and "domestication" of
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the area, "break away" from which and move to another
place, they have almost no chance. When "distances no
longer matter", it is lost and terrain, separated by these
distances. As a result, some gain freedom, but for others, nonsense becomes a place of residence. Someone
can now leave the area - and any - when desired. The
rest helplessly watch as the terrain - their only place of
residence - goes from under their feet "[6].
At the same time, the ethics of responsibility in the
modern era is associated with the growing role of machinery and technology, as the risks and problems of
social existence increase. Now, “one cannot ignore the
peculiar irony of our destiny, which is that it is precisely
those technologies that, in our opinion, are responsible
for the flourishing of barbarism, for the destruction of
humanity, apparently, and will make us in the end -finally free - deprived of value, of the world of reason.
Radical modern thought, expending enormous efforts,
tries to eliminate the constant burdensome moral and
philosophical culture with the help of new metaphysical constructions. Technology destroys it much more
efficiently and decisively: it uses the virtual. ”[7] Today
we are at a stage in our evolution that we are not aware
of. Although a catastrophe, in the dramatic sense of the
word, that is, the denouement may occur depending on
the extent to which each person and society as a whole
will neglect their responsibilities. At the same time, the
adherents of the mass media themselves seek to emancipate them from the social system. The famous manifesto of John Perry Barlow, Vice President of the Foundation for Electronic Borders, an organization that studies social and legal issues that arise in the information
environment of the Internet, has a characteristic title:
"Declaration of Independence of Cyberspace." "To the
Government of the Industrial World, you are weary giants of flesh and steel; my Motherland is Cyberspace,
the new house of Consciousness. On behalf of the future, I ask you, who have everything in the past, give us
peace. You are superfluous among us. You do not have
supreme power where we are gathered. " [8]. It is believed that the activities of the media should be regulated, but this regulation must be based on a legal
framework, as the creators of mass media products often forget about their responsibility to society with certain social groups, especially to the younger generations. We have already said that the phenomena of freedom and responsibility are associated with
intentionality, which is an integral quality of individual
consciousness. However, intentionality can also be associated with the mass, collective, public consciousness. Intentionality can be not only individual, as in the
case of "I intend to go to the movies", but also collective: "we intend to go to the movies". Collective intentionality allows groups of people to create common institutional facts related to money, property, marriage,
governance, and, most importantly, languages. In such
cases, the existence of a public institution allows individuals or groups to assign to objects such functions
that these objects could not perform by themselves due
to one of its structures, but perform through collective
recognition of their specific status, and with this status
and specific functions "[9]. These are the so-called sta-
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tus functions. Usually they take the formula "X is considered Y in C". For example: such sequences of words
are considered sentences, such a piece of paper is considered a hundred-hryvnia note of the Central Bank of
the Russian Federation, such a position means in chess
mat. Regarding the phenomena of social freedom and
responsibility, collective intentionality also plays an
important role. Therefore, a well-thought-out policy in
the field of forming images of freedom and independence of cyberspace of responsibility within the framework of modern, a dynamically changing society. Noting that technological innovations are dynamically
changing social reality, Mario Bunge, for example, puts
forward the idea of holotechnodemocracy (or integrated technodemocracy). This is a social order that allows, according to the Canadian-Argentine thinker, to
create conditions for equal access to wealth, culture and
political power. The means of doing this are the educated government of the people, with the help of the
people and for the people in all social spheres - economic, cultural, political - on the basis of a number of
experts. "Holotechnodemocracy is equality through cooperative ownership, self-government, political democracy and technical expertise. The latter is part of the design and evaluation of lines of conduct and plans required at all levels for the effective functioning of
cooperatives, their unions and states "[10]. At the same
time, integrated techno-democracy does not presuppose
equality in the literal sense, but only presupposes what
can be called qualified equality, a combination of egalitarianism and meritocracy. Moreover, according to
Bunge, “freedom, which is very limited in modern society, and the contract, which is largely a fiction in it,
must flourish in an integrated democracy. Indeed, freedom, and in particular the freedom to enter into equal
contracts, can prosper only among equals: it is illustrated where power is concentrated in the state, corporations, parties or churches. ”[11] However, it should
be remembered that democracy in our society is mostly
declarative in nature, and in many societies it is not
rooted at all. Man is still the prey of power, which controls him not only with a whip but also with a gingerbread man. In fact, money not only frees but also deprives a person of freedom. She is forced to measure all
social values with money, she must "turn into a wolf"
to become stronger and more cunning than another, as
all these qualities are necessary for survival in today's
society. Thus, "homo additus naturae" in the process of
objective formation created its alienated way and thus
became "homo homini lupus est" [12].
In this regard, it is obvious that the responsibility
is growing in the political sphere, where the concern of
the legislator and the statesman for the future public
good must be revealed. "The legislator strives to create
a viable political education, and the test of viability lies
in the longevity of what is created, and the longest lasting longevity. The best state (this was the idea) is the
one that will be better for the future as well, precisely
because its internal balance guarantees this future as
such, and, of course, it will be better in the future as
well, because the parameters of good devices (one of
which is durability) do not change. And they do not
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change, because human nature does not change, included with its imperfections in the concept of viable
politicalDevices,device, which should be the concept of
a wise legislator. Therefore, he aims at himself not perfectly perfect, but really better, that is, the best of possible states, which is possible even now, but is now exposed to the same danger as in the future "[13]. It is this
threat, to which every order is exposed by the disorder
of human passions, that makes necessary, in addition to
the one-time, fundamental wisdom of the legislator,
also the constant, governing wisdom of a statesman.
would not be any better if they had to look back on the
side of "complete success". What was good then would
be good now, and most likely would continue. Thus,
the foresight of a statesman lies in wisdom and moderation. Durability is a side effect of the existing good. Of
course, political activity extends to a more temporary
inclination of consequences and responsibility than private activity, but its ethics, in accordance with modern
ideas, is nothing more than a real ethic, extended to a
more durable form of life. Of course, the new
worldviews in search of images of freedom and responsibility are associated with spirituality. As shown by
I.A. Bokach "spirituality is based on three absolute values - truth, beauty, goodness. The main way to achieve
them is sincerity. There is a deep gap between the inner
world of man and the outer life. A person can be made
to think and act in a way that he himself, relying only
on himself, would not want to think to act. [14]. His
inner convictions, personal integrity begin to lose stability; spirituality is replaced by "surrogates", there is a
discord of the individual with himself, there is the ability to compromise with conscience, deception. Spiritual
awakening of the individual is difficult, it is accompanied by crisis events in human life. The point is that as
long as a person formally performs his functions related
to public duties, accepts life without asking questions
about meaning and values, he is in a comfortable state.
The appearance of reflection, interrupts this comfortable state, causes spiritual upheaval, leads to suffering.
Personal interests fade, and a person begins to think
about the meaning and purpose of life. If a person is not
protected by cultural symbols at this time, then the path
to mental devastation, to nihilism, to moral skepticism,
to moral decay, that is, to the inner alienation of man,
begins. Alienation can be expressed in the struggle
against the world. Man becomes stubborn and intolerant. This way of "being" leads to the fact that alienation
becomes voluntary participation, which leads to conflict with society, to the assertion of unrelated "free"
will, to the possibility of crime for the sake of crime, to
the assertion of the right to create moral laws. The freedom of the individual that transcends the boundaries of
personal freedom becomes a claim to absolute freedom,
and absolute freedom, as Hegel stated, is death. For
spiritual awakening to be a grace, everyone needs to develop a sense of responsibility for their own arbitrariness. Moral improvement of a person excludes the feeling of self-sufficient value. Spiritual awakening is most
pronounced when introspection acts as an internal act,
similar to what was embodied in the practice of hesychasm, according to which a complex process takes
place within the human soul - the struggle of thoughts,
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desires, passions. The most important issue related to
the spiritual development of humanity, which strives
for freedom, is the ratio of individuals capable of spiritual ascent, and the bulk of the population. The differences between prominent personalities and the general
population, whether the masses are able to rise to the
heights of spirituality, are increasing. The philosopher
Romano Guardini interestingly analyzes this problem
in his work: "The End of a New Time". Mass in today's
sense, according to the philosopher, is a structure subject to the law of law, a model for which is the operation
of the machine. This is not a manifestation of decline
and decay, but such a historical form of man, which can
be fully revealed both in life and in creativity. However,
people in the masses do not direct their will to preserve
their identity and live life in their own way, transforming the world around them. This person accepts household items and life forms as they are imposed on him
by rational planning and standardized machine products. And she has not the slightest desire to live on her
own initiative, and freedom of internal and external
movement is not of initial value to her. to preserve identity and live life in their own way, transforming the
world around them. This person accepts household
items and life forms as they are imposed on him by rational planning and standardized machine products.
And she has not the slightest desire to live on her own
initiative, and freedom of internal and external movement is not of initial value to her. to preserve identity
and live life in their own way, transforming the world
around them. This person accepts household items and
life forms as they are imposed on him by rational planning and standardized machine products. And she has
not the slightest desire to live on her own initiative, and
freedom of internal and external movement is not of initial value to her.
According to Romano Guardini, this is due to a
structural change in a person's experience of his own
"I" and his attitude to another "I". The word "person"
indicates what should be preserved and developed in
every human individual. To be a person is to be
acknowledged by God, able to be responsible for one's
actions and to come into reality on the basis of internal
motivating forces. This is what makes man unique in
the sense that everyone, once placed by God in himself,
can be neither replaced, nor replaced, nor displaced.
The person now faces the task of internal liberation.
Guardini emphasizes that "man is something fundamentally different from matter, because it is determined
by the spirit, which can not be derived from anything
material. From this, everything that is man, gets a very
special character,
In the XXI century comes the time of fresh political thinking, a qualitatively new worldview; time of
change of existing social values by new - alienated social values, time of battle for a fundamentally new human community: " qualitatively new stage of development - a phase of alienation. But this will not happen
automatically without the participation of people. The
creation of a new economic policy means a rational redistribution of the achievements of science and technology, new production technologies around the world, ie
humanization (humanization) of the achievements of
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science and technology. Only in this case will the existing social institutions acquire a rational and real form.
Mankind has no other way to develop: or the beginning
of real progress (new renaissance) in the name of man,
where the main and only goal of collective social relations will be man, or an objective general catastrophe
in which there will be neither winners nor losers "[16].
Therefore, it is obvious that freedom and responsibility
are considered and analyzed as the dominants of social
development of modern globalized society, while justified by the need to strengthen responsibility at all levels
of the social system.
Thus, the problem of freedom in modern society
can be solved only in conjunction with the solution of
the problem of reification - the return of man from an
alienated state. In turn, the problem of alienation is not
only related to processesobjectificationoccurring
within the framework of social practice, but also with
the contradictions between spiritual freedom and modern social images of freedom that arise within the
framework of liberal ideologies. At the same time in
modern Ukraine as a result of sharp economic and political differentiation of the population intensified the
process of alienation of individuals from personal
safety and work, and at the public level as a result of
increasing arbitrariness of officials.
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ABSTRACT
The article considers the need for analysis "Symbolic" knowledge, in the philosophy of Berdyaev. The realization of this goal involves disclosure of the original connection of "gnosis" with the Spirit. Alsodetermining the
contexts of the concepts used by him, because his philosophical evolution was associated with the use of various
philosophical dictionaries. Contextual analysis is to trace the logic of Berdyaev's reasoning through a careful study

Sciences of Europe # 70, (2021)

55

of his work and the influence of other philosophical systems and traditions on the formation of his understanding"Symbol and myth".
Keywords: gnosis, meaning, symbol, myth, Holy Spirit, spiritual experience, transcendence, immanence,
cataphatic theology.
The analysis of "symbolic" cognition in Berdyaev's philosophy begins with the disclosure of the
original connection of "gnosis" with the Spirit. After revealing the understanding of the symbol and myth, Berdyaev considers their connection with the "spiritual experience" of the "meaning" of the myth discovered by
man. Speaking of "gnosis" Berdyaev does not pay due
attention to this issue does not reveal the importance he
attaches to it. The very use of the word "gnosis" in Berdyaev's philosophy is problematic, especially in Christianity, and to determine the meaning of "gnosis", it is
necessary to refer to the characteristics of apophatic
theology and mystical experience and the method of
"objections" in negative theology in interpreting symbols.
«God is an inexplicable mystery»... «God cannot
be called even being, because He is super-being. ”But,
Berdyaev argues, the path to the last Divine mystery
lies through cognition, not through initial agnosticism,
not through the prohibition of cognition.» [1]. Referring to the work of Nicholas of Cusa«About scientific
ignorance»devoted to the possibility of knowledge of
ignorance (knowledge that begins with the recognition
of the boundaries of reason) and based on the tradition
of apophatic theology and German mysticism, Berdyaev argues for two types of knowledge: knowledge
through concepts and knowledge through symbol to
claim that gnosis, knowledge of the Deity, is possible.
Cognition through the concept of Berdyaev reveals
through the critique of rationality in general and catastrophic theology. Speaking of knowledge through the
symbol, Berdyaev speaks of apophatic theology and its
role in the purification of the concepts that operate our
thinking, turning to God. He also emphasizes the specific to the apophatic tradition connection of mystical
experience with the knowledge of God. The question of
the knowledge of the Deity is inextricably linked with
the problem of God's relation to man and the world, the
problem of the transcendence and immanence of God,
- a problem that Berdyaev considered obsolete. Berdyaev sees the solution to this problem in the Holy
Spirit (as he understands it), because the Holy Spirit is
the principle of the unity of God and man, which attitude is expressed primarily as«spiritual experience».
He justifies his attitude to the dispute over the transcendence and immanence of God in Christianity by the
fact that«the nature of the Holy Spirit has not yet been
dogmatically sufficiently revealed in the ecclesiastical
consciousness» [2], Berdyaev emphasizes that in the
patristic can be found only scattered grains of pneumatology. The Holy Spirit works, but his nature remains
undiscovered. Indeed, until the XX century. in theology, relatively little attention was paid to the «Holy
Spirit» [3]. Emphasizing the importance«to reveal» full
of the nature of the Holy Spirit, Berdyaev writes: «undisclosed to the end of the nature of the Holy Spirit and
there is undisclosed in Christianity spiritual life to the
last, all-encompassing depth, there is a violation of the

spirit by the soul, there is an unconsciousness that every
spiritual life, every true spiritual culture is rooted in
God, the Holy Spirit. In the spirit, the Holy God becomes immanent to the world and to man. The Holy
Spirit is closer to man than God the Father and even
God the Son, although he is theologically known to
them.» [2]. The obvious problem is this position. Berdyaev's position on this issue reveals his misunderstanding of the fullness of the relationship between father, son and Spirit, especially the interdependent relationship of pneumatology and Christology. It should be
noted the general ambiguity of the concept«spirit»at
Berdyaev. His reasoning about the Holy Spirit clearly
shows a discrepancy with the New Testament understanding of the third person of the Trinity. But these
considerations are certainly saturated with meanings
derived from Platonism, Neoplatonism, German idealism and Christian mysticism, and borrowed with some
modifications. For example, on the one hand, he argues
that«The Spirit cannot simply be identified with the
Holy Spirit, with the third Hypostasis of the Holy Trinity. Spirit is the sphere that connects the divine and the
human, it embraces all human aspirations to God» [4].
On the other hand, he says:«the revelation of the last
depth of spiritual life is the revelation of the Holy Spirit,
and the hope of the future spiritual life that will transform the whole natural world is the hope of a stronger
action of the Holy Spirit.» [5]. Further, Berdyaev often
writes that «God is a Spirit»[4], but does not explain
what exactly is meant. Is it about the connection of the
Holy Spirit with God as in Christianity, or is his understanding broader, and does he mean the Spirit as an
analogy, as the way of God in the world? May be«The
spirit is God» in the sense of Beme's doctrine of Ungrund-e? It is also possible that this statement makes
sense in a particular context, such as in response to a
question about «being» God, because Berdyaev often
uses terms to distinguish the meaning or essence of one
in relation to another (for example, spirit and nature,
object and subject, being and spirit). Due to the fact that
Berdyaev does not give a satisfactory explanation«The
question of Gnosis is also not resolved unambiguously,
because Berdyaev connects gnosis with spirit and spiritual experience. Outgoing connection«gnosis» with
the Spirit is revealed by Berdyaev in connection with
«symbolic» knowledge. To come to a definition«symbol»in Berdyaev, one should begin with his critique of
cataphatic theology, since the latter is associated with
rationality. According to Berdyaev,«behind the religious idea of God is always hidden the abyss, the depth
of the irrational and the superrational». Further:«the existence of this mysterious abyss, this depth of the irrational and determines the symbolism, which is the only
way of knowledge of God and wisdom». So,«The deity
is comprehensible only symbolically, only through a
symbol one can penetrate into his mystery. The deity is
incomprehensibly rational,inexpressible in a logical
sense»[2]. It is obvious that Berdyaev understands
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Boehme's doctrine of Ungrund-e as an expression of
this abyss: «symbolism presupposes the abyss, Ungrund in the Divine life, the infinite, hidden behind all
finite, esoteric life of the Deity, unyielding logical and
legal design»[2]. Based on this, Berdyaev claims:«all
rational conceptual categories about God and divine
life, all categories of cataphatic theology do not express
the last truth about the divine, they are all relative and
addressed to the natural world and natural man, due to
the limitations of this world». Berdyaev understands
that the method of cataphatic theology is due to ontology, namely the ontology, which is interdependent with
epistemology. It is important to note that Berdyaev
does not speak of the absurdity of the ontological question (what is there?), But only denies the special direction of this question, namely the connection with epistemology, where rationality is a means«the truth»,
which provides, above all, the difference between subject and object. For Berdyaev, the main problem is that
cataphatic theology does not consider its concepts as
symbols that go beyond phenomenal reality, but considers them as those that directly affect reality. The
thinker believes that initially the concepts operated by
cataphatic theology reached the depth of symbols, but
gradually prevailed«conceptual»their use. In this regard, we can reveal the problem of Berdyaev's critique
of cataphatic theology, because, arguing that it presupposes that its «concept» refer to something that exists
rather than exists «characters» the latter deeper than reality, at the same time, suggests that they could, from
the beginning, reach these symbols. Rationality itself in
the method of cataphatic theology is not in question.
Following this logic, it means that the role of rationality
in its method is not problematic. Berdyaev, as it were,
suggests that it is possible to replace the word concept
with the word symbol at the end, which forgets about
the way of knowing everyone. Berdyaev seems to suggest that it is possible to simply replace the word «concept» in a word «symbol»forgetting abouta specific
way of knowing everyone. We are not talking about the
need to deny rational knowledge and replace it with
symbolic, because each of them has its own role in the
knowledge of God. We are just trying to clarify the
meaning that Berdyaev gives them. He writes: «where
the sphere of rational cognition and the logical concept
applicable only to the limited natural world comes to an
end, there the sphere of symbolic cognition and the
symbol applicable to the world of the divine begins.»
[1]. Consider more closely the terms «symbol» and
«concept» in their Berdyaev use. Following the logic of
the connection between ontology and rationality, we
find that«rational concept is understood in connection
with«natural world». Berdyaev claims incompetence«nature» to accommodate «infinite in the finite»,,
«divine in the natural». Discussing questions about
«spirit as primordial reality», we talked about Berdyaev
's understanding of nature as «state» objectified
«spirit»- a state associated with the decline of the world
and man. In the context of the problem of rationality
and nature, we do not go beyond this understanding. Interpretation of nature as declining implies nature as
«world of necessity» and corresponds to the connection
of nature with rationality. Emphasizing the inadequacy
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of the attempt «rationalism» (It remains unclear how,
philosophically speaking, Berdyaev understands this
term because he uses terms such as «rationalization, rationalism and rationality», not paying attention to their
differences), with the help of concepts to know the Deity, Berdyaev refers to Nicholas of Cusa and argues that
«The deity is coincidentia oppositorium, a coincidence
of opposites. The coincidence of opposites is antinomic
to the mind, incompatible in concept». Hence Berdyaev
concludes that«the concept is not developed for the reality that combines opposites. The concept is subject to
the logical laws of identity and contradiction. But these
logical laws can never express the nature of the Godhead.» [2]. At the same time Berdyaev does not give a
philosophical analysis«logical laws»concepts (this
would not be a problem if he did not distort the philosophical constructions in which he borrows material for
his reflections). Instead, it confines itself to stating that
«where the competence of the concept ends, there
comes into its own symbol» [2] Of course, rational
knowledge plays a positive role on the path to
knowledge of God, even if we understand this role in
the sense of Dionysius the Areopagite as affirmation of
symbols, approaching the stage of denial of symbols,
concepts, silence (apophatism of the Trinity) (although
symbol and concept understood in the Areopagite differently than in Berdyaev). However, as for Berdyaev,
this attitude seems problematic. The problem is that, according to Berdyaev, objectification is an epistemological explanation of the Fall, which means the essential
connection of rationality with the decline of the structures of consciousness. That is, rational cognition is understood by Berdyaev as declining. Thus, it is assumed
that«concept», being at first decayed, being the product
of decayed objectified and objectifying cognition, at the
same time, can reach the point from which the symbol
begins, in other words, it becomes the symbol. Establishing the connection of the symbol with infinity Berdyaev writes that«symbolism asserts both the knowability and the unknowability of the Deity. The deity is
an infinite and inexhaustible object of knowledge, eternally mysterious in its depth.». Therefore, - Berdyaev
believes, - «the knowledge of the Deity is a dynamic
process that has no end in any frozen, static categories
of ontology. There are no limits set by agnosticism, a
possible gnosis that goes further and further into the
depths, the knowledge of the Deity is an infinite movement of the spirit» (here again understanding «spirit»
not clear) in which, at the same time, «there is always a
secret, it can never be exhausted. And this is expressed
in the symbol» [2]. Giving only one example of this
gnosis, Berdyaev refers to Boehme's doctrine of Ungrand-e, Pichto and infinite will:«the wisdom of God
and the knowledge of God J. Boehme goes deeper into
the mystery of the divine life, reveals a gnosis that
knows no boundaries, but it is a symbolic, not a conceptual knowledge of God»[3]. Revealing his understanding of gnosis, Berdyaev shows its connection with
the myth:«at the high levels of gnosis, philosophical
and religious knowledge is freed from the power of
concepts and turns to myth». Really,«the basis of mystical and symbolic knowledge is not a philosopher, but
a mythologism,» says the philosopher, referring to the
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connection between knowledge and myth. In a religious
context, myths contain eternal truths about man and his
existential dilemma. The Christian myth of the fall of
Adam and Eve «mythically depicted in a specific story
... as an event that took place on our earth, in our time.
Myth always depicts reality, but the reality of myth is
symbolic»,, «but must spiritually comprehend the inner
meaning of myth and symbol», which is given and revealed in the spiritual experience. Arguing that spiritual
experience lies in discovering the meaning of myths,
Berdyaev cites other examples of myths, such as the
myth of the Atonement and the Redeemer, the mythologies of the Divine Trinity and the divine-human nature
of Christ. The first example is somewhat different from
the last two, because it indicates the need to discover its
meaning, while the latter rather emphasize the impossibility of understanding them by «rational thinking».
Based on German mystical thought, namely, Gottheit
Eckhart and Ungrund Boehme, on the idea of the Divine bottomlessness, the Divine irrationality underlying
the essence of existence, Berdyaev writes: «Deity is not
comprehended in the categories of the mind, but in the
revelations of the spiritual life» because this (divine
abyss) is in itself overcoming «rational cognition».
Then Berdyaev logically concludes that «the trinity of
the Deity is absolutely inaccessible to rational thinking.», and «about the divine-human nature of Christ,
only a myth and a symbol are possible, not a concept.
«Berdyaev believes that rational thinking tends, in the
case of the Trinity, to monism or dualism, and in the
case of Christology, to Monophysitism, to the recognition of only one nature.» At first glance, this implies
that the spiritual realm is only that which is neither rational nor irrational. However, it is clear that Berdyaev
goes deeper, because he attaches importance to the discovery of the meaning of myth and symbol and, in turn,
the discovery of the spiritual. Paying attention to the
possible discovery of the meaning of the myth and the
acceptance of the super-rational, in which the spiritual
experience of the Deity is acquired, Berdyaev writes
that «thinking about the last mysteries of the divine life
can only be intermittent ... the knowledge of the Deity
involves going through a catastrophe of consciousness,
through spiritual enlightenment, which changes the
very nature of the mind» [4].Obviously, this is about
faith. Although we must remember that faith is not just
a decision once made, but is a constant effort, deed, task
of man. In faith man must continually seek the mind of
Christ in the unparalleled effort of consciousness and
will. Next we read:«the enlightened, enlightened mind
is already another mind, not the mind of this world and
this century». Berdyaev characterizes this mind as a
mind to which the Deity is immanent: «Deity immanently enlightened, enlightened, spiritually holistic
mind», and Berdyaev identifies this mind with Christ,
because only Christ's mind makes possible the immanent comprehension of the Deity». However, Berdyaev's understanding does not get a definition of the
relationship between Christ and man, which is the relationship of love. It was shown above that Berdyaev perceives the relationship between God and man that takes
place in«spiritual sphere». It was also said that he connected this spiritual experience with knowledge,
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namely with symbolic and mythological knowledge,
which is also understood as the path to the gnosis of the
Deity. Speaking of Gnosis, first of all, it is noted that
Berdyaev does not pay due attention to the analysis of
this issue, does not reveal the importance that he attaches to it. However, this question is very important
for our study, because it is the clarification of the concept of gnosis that may reveal the difference between
Berdyaev's speculations and the Christian view, and,
above all, what is connected with the relationship between Christ and man. We can note two sides, two aspects of this spiritual experience, the experience of
knowing the Deity. Usually gnosis (yvcbaig) is understood as almost synonymous with spiritual enlightenment, and means a direct experience of divine reality.
As such, this is not ordinary knowledge, but is seen as
esoteric, hidden from the common man, whose intuitive
abilities are too weak. And yet, this knowledge is available to all who work hard to make their way in the sacred frontier. The very use of the word«gnosis»Berdyaev seems problematic, especially with regard to
Christianity. After all, as already noted, gnosis is understood as esoteric knowledge, the Christian way is revealed as love. It is implied that the very basis of Christianity is in the love-relationship between Christ and
man. In the Gospel of John, Christ does not ask Peter
about anything other than:«do you love me?»(INN
21:16). Christian salvation is very far from salvation by
gnosis. Also, in Christianity«knowledge» Deities are
better understood in connection with the grace of Christ
and the action of the Holy Spirit in man in response to
that grace.
Berdyaev does not pay attention to the ascent of
man to the knowledge of the Deity, it is about the Neoplatonic elements in the system of Dionysius the Areopagite, namely, that«each cause is and remains in its
cause, arises from it and return to it». This image symbolizes the ontological division of being in the process
of creation as well as the cosmic reverse collection of
reality in its divine source in the preserving return, Dionysius emphasizes the epistomology of this«Ascending and descending movements»: Divineprocession
there is divine self-revelation, the return is through
knowledge and «ignorance»[13].
To demonstrate the role «denial» in the opinion of
the Areopagite, it is necessary to begin with its definition «symbol». First of all, this is about«Christian»symbols that mean biblical and liturgical symbols.
The negation function is related to the interpretation of
these symbols. Indeed, «the process of interpreting biblical and liturgical symbols is the first step in ascending
to God.» because «their first goal is to elevate the believer from the reality of sensory perception to the reality of the intellect» [12]Thus, sensory and material
symbols are evaluated according to their sublime role,
because they pave the way up, which leads beyond
them, to a higher reality. Although,«exaltation does not
take place with the help of only one symbol, as if they
possessed magical power; it occurs in the course of
their comprehension, in conceptual Russia from sensory «up» to conceptual»[9]. This form of interpretation is«negative theology». To understand how nega-
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tion works in interpretations of symbols, it must be recognized that biblical statements that must be confirmed
and challenged are arranged in a continuum of relative
similarity and dissimilarity. Symbolic statements about
God and angels are not denied automatically and indiscriminately. They are carefully interpreted to leave behind the apparent similarity that is stated in the symbol,
but is in fact erroneous and should be recognized as a
dissimilarity to be denied and with this negation can
come to the true meaning of the symbol, implying approval of the symbol at a higher level. In this interpretation of the symbolic, assertion and negation are combined to take the interpreter beyond the perceived to the
conceptual. And then the conceptual is denied and left
behind.«negative theology»participates in both stages
of this ascent. According to the first, the relative incompatibility of all perceived images leads to the fact that
the statements and objections when combined give the
conceptual meaning of these symbols. According to the
second, the principle of negation is systematically applied to this higher or attained sphere of spiritual interpretations. As the highest cause of all, God is proportionally revealed in all creation and in human
knowledge. However, surpassing everything. God is
not fully known in creation or in any human concept.
Although, the denial of the concept is not just a rational
approach or an abstract theory of epistemology. This is
a climb,«way up through denial», which puts the soul
in a frenzy, changes it to «ecstatic»and leads her to union with God '. The Areopagite has a certain understanding«symbol», namely the biblical and liturgical,
and that material and perceived play an important role
in «lifting», aged to the root cause. God. So,«denial»has a special function in this process. With the
help of this analysis of negative theology, we can analyze Berdyaev's statement that«only apophatic thinking
about Ungrund-e is possible»[13]. First of all, it can be
noted that Berdyaev understands«symbol» in context
«myth», for example, the Christian myth of the Atonement and the Redeemer and the mythologism of the Divine Trinity and the divine-human nature of Christ.
Here we can see the difference between this myth and
this mythology, because the former says that it is necessary to discover its meaning, and the latter rather emphasizes the impossibility of understanding them
by«rational thinking»Berdyaev writes not so much
about the interpretation of myths as the Areopagite, for
example, writes about the interpretation of biblical and
liturgical symbols, but about the discovery of their
meaning, which is possible through symbolic and
mythological consciousness. Unlike the Areopagite,
Christ, the Godman, lies at the heart of Berdyaev's
thinking in this regard. Berdyaev begins with faith in
Christ. Thus, Berdyaev connects the very possibility of
knowing God, which he means«transition from concept
to symbol and myth», with the acquisition of Christ's
mind. Indeed, Berdyaev argues, «only the mind of
Christ enables the immanent comprehension of the
Godhead. Upon the acquisition of Christ's mind there is
a catastrophe of the old of our consciousness». Even if
Berdyaev emphasizes faith here, he writes incorrectly
about it, because faith, above all, speaks of a person's
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attitude to Christ. This attitude is a love-attitude. Analysis of negative theology in the Areopagite in the context of Berdyaev's statement that «only apophatic thinking about Ungrand is possible» [8], shows that the philosopher
misunderstands
negative
theology,
understanding it as simply a denial of positive statements about God. Berdyaev only defines the symbol in
connection with the myth and does not give«characters» Ungrund-a and does not indicate what to do with
any characters except «discovering their meaning» that
is possible in the acquisition of the mind of Christ. Berdyaev does not point out that the acquisition of the mind
of Christ, above all, speaks of man's relationship to
Christ, and the fact that this attitude is a love-attitude,
which includes the constant desire of man to live by the
Spirit in Christ. Indeed, through this relationship between man and Christ, man participates in the Divine
life, in the Trinity, in the same relationship that Christ
has with the Father and the Holy Spirit. Such terms used
by Berdyaev as «gnosis» and knowledge of God» not
entirely successful, because they do not develop a position that reveals the meaning of these terms, and when
showing their expressions in philosophy and theology,
he argues that they are too «rational» and «not human».
As a result, it turns out that Berdyaev inadequately
understands negative theology, interpreting it as simply
a denial of positive statements about God. In addition,
Berdyaev defines the symbol only in connection with
the myth and does not develop the "symbols" of Ungrund. does not say what to do with them, except for
"discovering their meaning" in the acquisition of the
mind of Christ. .
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ABSTRACT
The article analyzes the problems of bridging the digital divide in Ukraine, noting that its solution is inextricably linked with the formation of a digital society. It is established that the formation of the digital society is due
to the rapid development of modern scientific and technological advances that create and shape a fundamentally
new society. In such a society, new transformations are taking place in various processes of human life. it is substantiated that the state regional policy on overcoming digital inequality should be built in such a way as to improve
people's lives, economic prosperity, equality and inclusiveness as soon as possible. The government should develop guidelines for state regional policy in this area and take measures to reduce socio-economic disparities in
the territories.
Developing appropriate policies and providing economic incentives to foster innovation and create new markets will help bridge the digital divide, increase new employment opportunities, and ultimately improve the quality
of life. Developing policies aimed at adapting the education system to changing labor markets and encouraging
affordable digital skills training, deregulating the telecommunications industry, encouraging the use of the Internet
and information and communication technologies should be key to digital transformation in Ukraine.
Keywords: digital inequality, digital divide, digital competence, regional policy, socio-economic disparities
in the territories.
Formulation of the problem. The Internet is becoming the foundation of our society and a universal
synonym for digital infrastructure. Although, conceptually, the digital infrastructure is more complex, as it
also includes cellular infrastructure and satellite networks, the Internet is undoubtedly one of the most important achievements in the world.
Combined with other digital technologies, such as
personal computers and smartphones, these innovations
have changed our daily lives and the way we do business around the world [1, p. 128].
According to the World Economic Forum, each
additional 10% of Internet penetration can lead to an
increase in GDP per capita in countries with economies
in transition by 1.2% [2].
However, in each country there is still a problem
such as the “digital divide” in the use and access to digital infrastructures and services between individuals,
households, businesses and geographical areas. It remains much broader for countries with economies in
transition and, in particular, for certain segments of the
population, such as the poor and rural communities.
Since 1995, when the Internet was used commercially
globally, the ongoing debate over how to close the digital divide has attracted worldwide attention.
In recent years, the problem of overcoming the internal digital divide caused by differences in the pace
of implementation of high-quality high-speed Internet

(broadband access or “broadband”) in cities with a population of millions (especially in the capital) and in information-depressed regions has become urgent.
Outline of the main research material with full
justification of scientific results. The term “digital inequality” defines a situation that arises when there are
social groups in society with different access to modern
digital communication technologies (especially the Internet). This definition, related to the presence or absence of access to technology, can be applied both to
different societies within one country (internal digital
inequality) and to several countries or regions (international digital inequality). The term is used both for differences between countries (for example, in Iceland,
more than 86% of the population has access to the Internet, and in Liberia - 0.03%), and for differences in
the opportunities of different social groups within one
society.
In 2006, the UN General Assembly proclaimed
World Information Society Day in resolution № A /
RES / 60/252. One of the goals was to raise awareness
about ways to bridge the “digital divide”. UNESCO
identifies the main groups of social characteristics, according to which groups of gaps are formed: economic
resources; geography (asymmetry between urban and
rural areas); age; language; education, social and cultural foundations; physical completeness [3, p. 127].
The levels of national economies are one of the
most important factors in the formation of global gaps.
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Economically rich countries have greater resources to
implement technological innovations and attract the
masses to them. Financially independent individuals
focus on the latest telecommunications and other technical means to meet their own needs.
Geographical gaps are based on several segments,
including international and domestic vectors. The international vector is characterized by significant imbalances in access to information and communication
through the latest telecommunications channels to the
world treasury of knowledge between some countries.
For example, Internet access in Scandinavia exceeds
90% of the population, while in Ukraine and other postSoviet countries this figure fluctuates around 30% of
the population [4].
Age gaps are related to young people's desire for
openness and innovation, while middle-aged and older
people tend to be stable and static. Gender problems
arise in societies in which a woman is seen as an underprivileged public figure due to religious or other conventions. People with limited physical needs often do
not have access to the Internet, as not all computers are
adapted to the needs of the visually or hearing impaired,
and only a small percentage of sites are equipped with
audio programs for text or graphics.
As a result, a situation is created where the latest
technologies not only do not contribute to the full realization of any individual, but act as a catalyst for gaps
between different groups. One of the significant inequalities that hinder the implementation of quality network communication is the language disparity, formed
on the basis of the dominance of English as the main
language of the Internet and software and hardware
support of computer and telecommunications facilities.
And although in recent years there has been an active
promotion of national languages in the digital world,
English remains the most common in online information and communication resources.
Digital constraints prevent citizens, in particular
disadvantaged socio-economic groups, from enjoying
all the benefits that digital technology can provide. This
will inevitably widen the income gap and lead to unbalanced economic development in the long run. Although
both Ukraine and Europe as a whole have demonstrated
the importance of efforts to reduce socio-economic and
geographical disparities by providing access to the network for a growing number of citizens, it is nevertheless important to emphasize that investing in single
physical access is not enough to increase inclusion. in
the information space.
Promoting digital infrastructure in the most disadvantaged areas is a key factor in maintaining inclusiveness, but governments must also take a number of policy decisions to promote social and economic cohesion
through new innovations that enable disadvantaged regions to catch up with more developed urban areas.
The GCI Digital Transformation Index was created to analyze a wide range of indicators for digital infrastructure and digital transformations. The indicative
indicator of the index covers 79 countries according to
their values in 40 indicators that track the impact of information and communication technologies on the
country’s economy, digital competitiveness and future
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growth. Together, these countries account for 95% of
world GDP. The GCI is a unique quantitative assessment that comprehensively and objectively assesses the
relationship from both a national and an industry perspective. The research framework covers a combination of advanced and fundamental technologies that allow you to analyze how yesterday, today and tomorrow
intersect to help map the global digital economy [5].
The GCI index contains four sub-indices: supply,
demand, experience and potential. They cover the entire chain of information and communication technology development and digital transformation to provide
a 360-degree view of the digital economy. GCI analyzes the digital transformation from basic connectivity
levels to additional, advanced technologies. These cutting-edge technologies – broadband, data centers, cloud
services, big data, and IoT – are key factors driving the
next wave of economic benefits from investing in information and communication technologies.
40 indicators can be analyzed both vertically (supply, demand, experience, potential) and horizontally
(broadband, data centers, cloud services, big data and
IoT). Variables are measured by factors such as GDP
per capita, number of households and total population.
These factors assess the overall picture of connectivity
for each country, including measurements such as the
number of applications downloaded per person or the
penetration of fiber-optic signals compared to the total
number of households.
The index ranks countries according to their overall rate of ICT adaptation across the economy and population. Countries receive a rating of 1 (low) to 10
(high) for each of the 40 indicators based on the 2020
target. These metrics are then combined to form an
overall score for each of the four GCI sub-indices.
These targets are extrapolated based on market penetration forecasts based on the highest rated countries, historical market performance and expert opinion. The final index is then calculated by combining four segments: GCI Total = (Supply + Demand + Experience +
Potential) / 4 [5].
Since 2018, Ukraine ranks 50th in the GCI rankings. Ukraine has an accessible fixed and mobile broadband band for its residents, and the level of penetration
lags slightly behind the world average. The speed of
penetration into everyday life of computer household
appliances and smartphones is positive. This reflects
the growing demand for broadband connections.
The EU has included Ukraine in the European investment plan for the digital economy. Investments in
digital infrastructure will allow Ukraine to catch up
with other European countries. Therefore, it is important to develop our own fiber-optic networks and
high-speed next-generation wireless programs [6].
The Ukrainian cloud market is at the stage of demand crystallization. The demand for clouds comes
from latency and accumulates the initial experience of
cloud solutions. This fact is reflected in the main level
of awareness of the end user about cloud computing.
Ukrainian cloud market potential is created by the plans
of companies for the use of cloud solutions, as well as
the intensity of the study of technology by IT companies. About half of the heads of information technology
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departments study cloud computing. The positive experience of cloud end users will ensure the rapid penetration of cloud computing into the Ukrainian market.
The strategy of the digital economy presented by
the Ukrainian government envisages the transition from
a resource-saving economy to high-tech production
with efficient processes and increasing GDP growth
through the introduction of information and communication technologies. It focuses on two aspects: first, the
development of digital infrastructure, which is broadband Internet, and secondly, the digitization of education and stimulating digital transformation in education, medicine, ecology, cashless economy, infrastructure, transport, public safety, etc. [7].
Demand for high-speed Internet access (broadband access) is growing in the world and in Ukraine.
The needs of society are changing – the use of fixed and
mobile digital devices, electronic learning, medical
video services, interaction with government agencies,
the use of various applications and automated systems,
etc. dramatically affect the volume and speed of data
transfer. Our goal is that all citizens of Ukraine, without
technical, organizational and financial constraints, can
take advantage of the “digital” world and not be in the
so-called “digital divide” segment.
The state of broadband access in Ukraine shows
that with a fairly high average and even distribution of
broadband penetration across the country, there is a
pronounced gap between urban and rural areas - about
30%. Also, a significant number of the rural population
(33-35%) do not have broadband access, but could connect to it. Due to the fact that the cost of broadband access in household incomes in rural areas of Ukraine is
approximately 2%, there are no market barriers.
However, there are technical barriers - lack of connectivity, ie there is a gap in demand and technical supply for broadband. When building infrastructure in rural areas, the broadband access rates of urban and rural
areas can potentially be almost equal.
However, research shows that for vulnerable
groups of consumers, such as low-income families, retirees and people with low-income incomes, broadband
is not generally available, regardless of city or town.
Also, the availability of broadband access at home is
largely determined by the level of education of Ukrainians. This gap points to the need for the general implementation of programs for the acquisition of “digital”
skills, which in today’s world have become vital.
This leads to unequal access to quality medicine,
although Article 49 of the Constitution of Ukraine
obliges the state to create conditions for effective and
accessible medical care for all citizens.
For example, the Europe 2020 strategy envisages,
in particular, the implementation of the Digital Agenda
for the Development of Digital Technologies in Europe. The goals of this plan are to achieve a sustainable
30 economy and social benefits by creating a common
EU digital market based on broadband access.
In 2010, the era of fiber access began in Europe.
The most promising solutions are FTTH (Fiber – to –
the – Home - fiber directly to the subscriber’s home).
The number of subscribers of networks with FTTH access is growing in all regions of the world. High-speed
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broadband access in European countries is financed
through EU instruments (for example, the European
Regional Development Fund, the English Rural Development Program, the European Agricultural Fund for
Rural Development, the EU Competitiveness and Innovation Program) and through EIB investment loans [1,
p. 47].
Existing conditions in Europe make it possible to
provide universal access and close the digital divide between urban and rural areas as soon as possible. The
EU’s policy of creating various types of development
funds has played a significant role in this. The principle
of universal access is based on the understanding that
all citizens have the right to access means of communication. In global practice (UN, OECD), this provision
is worded as follows: “The state recognizes that access
to a variety of unlimited sources of information and
means of communication is a fundamental right of all
citizens.”
The information infrastructure of the state cannot
be considered complete until it is available in all regions of the country and for all its inhabitants and until
proper and inexpensive access to the full range of traditional and latest intelligent technologies and services
is provided, taking into account different user needs
and taking into account their gender, age, ethnic and
linguistic differences and special needs.
The International Telecommunication Union
(ITU) stipulates that universal service is a long-term
goal, which is to ensure the availability of means of
communication for each member of society individually or at the family level. The concept of universal /
universal access is also formulated – a short-term goal,
which is to provide convenient and cheap access to
communications at the community or local level by
combining public communications (payphones, collective Internet access points, etc.) and individual private
services.
The basic principles of universal service provision
are set out in Directive 2002/22 / EC of the European
Parliament and of the Council of 7 March 2002.
Thus, the information revolution, which is the result of scientific and technological progress in recent
years, has led to an increase in the role of information
and knowledge and, as a consequence, a new level of
development of modern society. Its main driving force
is information and knowledge, which are an important
factor in production. In this regard, scientists call modern society, which is based on “information economy”
or “knowledge economy” (M. Porat) [8, p. 128].
In this regard, it will be appropriate to focus on the
work of the European Commission, which is extremely
active in the development and dissemination of digital
technologies in the world. The European Commission
defines the digital economy as an environment that allows each company or individual to communicate
quickly and at low cost with another company or person
for trade, exchange of ideas and knowledge, collaboration and more.
One of the priorities of the Commission is the
strategy “Digital Single Market” (Digital Single Market), as a set of mechanisms to ensure the active participation of every citizen in the development of a digital
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society [9].
Implementing the Digital Single Market strategy,
the Commission adopted a number of initiatives and
legislative proposals on 14 September 2016. In particular, it is planned that by 2025, all schools, transportation hubs and major public service providers, as well as
businesses with digital rights, should have access to Internet connections with a download / download speed
of 1 Gbps [9].
In addition, all European households, rural and urban, will have access to networks with a download
speed of at least 100 Mbps and must be upgraded to 1
Gbps, and all urban areas, as well as major roads and
railways, must have continuous broadband wireless
communication. language 5G. Thus, according to scientists, these and other measures should ensure the
competent participation of citizens in the formation of
a modern digital society [10].
In the context of research on the relationship between the development of digital technologies and the
formation of a digital society, it is worth mentioning
Alvin Toffler - American philosopher, sociologist and
futurologist, one of the authors of the concept of postindustrial society. innovation. He noted that the awareness of the formation of a new culture will occur at an
ever-increasing pace and to an increasing extent. This
is explained not only by the influence of total computerization and globalization, but also by the emergence
of new attitudes towards work, employment, gender,
leisure, etc. [11, p.29].
Nearly 1 million people have started using social
media daily for the first time in the last year, roughly
the equivalent of 11 new users every second. According
to estimates by researchers, in 2017 in Ukraine there
were 25.59 million Internet users, respectively, the annual increase was 17% of users (4 million) [12].
Conclusions and prospects for further research. Concluding the analysis of the problem of
bridging the digital divide in Ukraine, we note that its
solution is inextricably linked with the formation of a
digital society. Research interest in the relationship between the development of digital technologies and the
formation of a digital society is due to the rapid development of modern scientific and technological advances that create and shape a fundamentally new society. They provide an opportunity to quickly solve the
problems of information hunger and reach a new level
of interpersonal communication, which in the context
of globalization becomes intercultural and interreligious. In such a society, new transformations are taking
place in various processes of human life.
Therefore, the state regional policy on overcoming
digital inequality, development of the Internet of information and communication technologies at the local
level should be built in such a way as to improve people’s lives, economic prosperity, equality and inclusiveness as soon as possible. The government should
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develop guidelines for state regional policy in this area
and take measures to reduce socio-economic disparities.
Developing appropriate policies and providing
economic incentives to foster innovation and create
new markets will help bridge the digital divide, increase new employment opportunities, and ultimately
improve the quality of life. Develop policies to adapt
the education system to changing labor markets and encourage affordable digital skills training, as well as deregulating the telecommunications industry, developing a friendly environment for digital services and encouraging the use of the Internet and information and
communication technologies to create and add value to
societies must become key to digital transformation and
reducing the digital divide in Ukraine.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядається динаміка емоційних станів студентської молоді при впровадженні карантинних
заходів в Україні, таких як: стурбованість-боягузство, комфорт-дизкомфорт, зорієнтованість-дезорієнтованість, страх за власне здоров'я. Також студентами було оцінено загрози для них та членів їх родин, у
звязку із поширенням COVID-19.
ABSTRACT
The article considers the dynamics of emotional states of student youth in the implementation of quarantine
measures in Ukraine, such as: anxiety-cowardice, comfort-discomfort, orientation-disorientation, fear for their
own health. Students also assessed the threats to them and their families in connection with the spread of COVID19.
Ключові слова: емоційні стани, світова пандемія, актуальні загрози, карантинні заходи, студентська
молодь.
Keywords: emotional states, global pandemic, current threats, quarantine measures, student youth.
Постановка проблеми. Мабуть, найактуальнішою проблемою сьогодення є пандемія корона
вірусу серед населення не лише України, а й усього

світу. Майже рік всі мешканці планети перебувають у незвичних для себе умовах існування, спричиненими поширенням вірусу COVID-19, внаслідок чого всі почали розуміти, що таке карантин,
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маски, рукавички та антисептики. Всі ці обмеження
безпосередньо вплинули не лише на спосіб життя,
а й на психологічний стан людей.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Введення карантинних заходів через поширення
COVID-19 позбавляє людей звичних форм життєдіяльності, що, звичайно, відображається на
емоційному благополуччі кожної людини. Останні
науково-практичні конференції у різних галузях
науки представляють результати досліджень змін
та особливостей переживання карантинних обмежень та особливостей посткоідного синдрому [2].
Карантинні обмеження викликають стресову реакцію, що найчастіше і є предметом дослідження сучасних психологів [1]. Але емоційний ряд не зводиться лише до стресу і проявляється і в інших
емоційних переживаннях [3].
Отож, одразу після впровадження карантину у
Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова (ВНМУ) з 12 березня 2020
року, після виходу студентів на дистанційне навчання нами було розроблено авторський опитувальник для діагностики емоційного стану студентів ВНМУ в умовах пандемії.
Метою даного дослідження було емпірично
дослідити вплив карантинних заходів на емоційне
благополуччя студентської молоді.

Дослідження проводилось серед студентів 1-6
курсів спеціальностей «Медична психологія»,
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія»
ВНМУ. Протягом 4-х тижнів щопонеділка 16, 23,
30 березня та 6 квітня, одні і ті ж самі студенти давали відповіді на запитання авторського опитувальника для того, щоб ми могли дослідити зміни в їх
емоційному стані при поширеності захворюваності
на COVID-19 та поступовому впровадженні карантинних заходів в Україні. У дослідженні взяли
участь 86 осіб, з яких 53 особи жіночої та 33 особи
чоловічої статі. Відсоткове співвідношення вибірки
за статтю представлено на слайді. Середній вік досліджуваних складав 19,6 років. Ми опитали студентів, чи відносяться вони до «груп ризику» захворюваності на коронавірус (хворі на цукровий
діабет, люди із захворюванням серцево-судинної
або дихальної системи та інше). 65,1% студентів зазначили що не мають хронічних захворювань а
34,9% - належать до «груп ризику».
Виклад основного матеріалу. Задля дослідження динаміки їх відношення до карантинних
заходів, студентам було задано одні і ті ж запитання
чотири рази з тижневим інтервалом.
Відповіді на запитання «Чи стежите Ви за розвитком епідеміологічної ситуації в Україні та
Світі?» представлені на рисунку 1.
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Рис.1. Відображення у відсотках контролю студентами ситуації навколо пандемії COVID-19
Як ми бачимо з рисунку, на першому тижні
студенти більше моніторили новини та інформацію
стосовно пандемії. На другому, третьому та четвертому тижнях, ця активність знизилася. Приємно,
що у вибірці студентів медиків відсутні люди, які

свідомо ігнорували інформацію про поширення захворювання, та які не вірили в існування такої хвороби.
На запитання «Наскільки Ви дотримуєтеся режиму карантину (соціального обмеження, самоізоляції)?» відповіді студентів були такими, як представлені на рисунку 2.
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Рис.2. Відображення у відсотках дотримання студентами карантинних норм
Відповідь «ні, зовсім не обмежую себе»
стабільно була найменш обраною студентами впродовж всього чотирьохтижневого опитування.
Зріс відсоток студентів, які за впровадження
карантинних заходів самоізолювалися від інших
людей. На нашу думку, це пов’язано з професійною
приналежністю студентів. Адже студенти медики
розуміють специфіку поширення вірусу та дотримуються розпоряджень Міністерства охорони здоров’я.
Далі ми запитали студентів - на їх думку, чи
впливає навчання в медичному університеті на їх
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ставлення до епідемії. 90,1% студентів ВНМУ вважає, що їх ставлення до світової пандемії є більш
серйозним, та їх дії є більш відповідальними під час
впровадження карантинних заходів, ніж у інших
людей.
Наступним кроком ми досліджували динаміку
емоційних станів студентів за впровадження карантинних заходів. На рисунку 3 ми бачимо відображення стурбованості студентів наявністю в Україні
корона вірусної інфекції.
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Рис.3. Відсоткове відображення стану стурбованості студентської молоді у зв'язку зі світовою пандемією
Можна сказати, що одразу після введення карантину, рівень стурбованості студентів був дуже
високий. Наша країна, і всі країни світу вцілому, за
останнє століття не зустрічалися з такого роду вірусами. Ні держава, ні медики не знали як запобігти
поширенню інфекції, як лікувати таке захворювання, як продовжувати максимально ефективну
та безпечну життєдіяльність. Засоби масової інформації та Міністерство охорони здоров’я інформувало громадян про шляхи передачі інфекції,
особливості взаємодії з іншими людьми та про
місця, куди можна звертатися за інформацією та до-

помогою і це спрацювало, адже рівень стурбованості та тривоги почав знижуватися. І вже на 4
тиждень карантину відсоток стурбованих та спокійних студентів практично не відрізнявся.
На запитання «Який емоційний стан Ви переживаєте на даний момент?», переважна більшість
студентів упродовж всього проведеного дослідження наголошувала на переважанні у них почуття надії. Студенти розуміють, що карантинні обмеження є тимчасовими та вірять, що медицина велична наука, яка зможе здолати COVID-19.
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Наступними емоційними станами, що досліджувався, були сміливість (як суб’єктивне почуття впевненості), або боягузтво, як невпевненість
у собі та очікування поганих подій. Сміливість проявлялася у студентів більшою мірою протягом всього опитування. Лише на другому тижні опитування (23 березня), рівень сміливості раптово знизився та зріс рівень невпевненості. Саме в той
45

період в Україні було зафіксовано перші смерті від
COVID-19, і, на нашу думку, саме це спричинило
це явище.
Цікаві результати було отримано при вивченні
почуття комфорту та дискомфорту студентів. Результати представлені на рисунку 4.
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Рис.3. Відсоткове відображення перебування у стані комфорту-дискомфорту студентської молоді
На першому тижні опитування більшість студентів заявляли про почуття комфорту, яке вони отримують, у зв’язку із перебуванням дома, у зв’язку
із впровадженням дистанційного навчання, коли
з’явилась можливість виспатися, якісно харчуватися та нікуди не поспішати. Ситуація різко почала

змінюватися, і вже на четвертому тижні перебування в самоізоляції, студенти відчували дискомфорт від постійного перебування дома, неможливості виходити на вулицю та обмеження соціальних
контактів.
Співвідношення станів орієнтації та дезорієнтації студентів представлено на рисунку 5.
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Рис.5. Відсоткове відображення перебування у стані зорієнтованості-орієнтації студентської молоді
Впродовж чотирьох тижнів спостерігається перехід деорієнтованості студентів у ситуації в якій
вони опинились, в стан визначеності. На початку
поширення коронавірусної інфекції існувало багато

міфів про шляхи передачі та високу кількість летальних випадків у людей при наявності такого захворювання. Пандемію порівнювали із зомбі апокаліпсом який загрожує існуванню людства
вцілому. Міністерство охорони здоров’я задіяло
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максимально заходів щодо інформування громадян
при впроваджені заходи безпеки та інформувало
людей щодо шляхів профілактики коронавірусної
інфекції, що і сформувало у людей орієнтованість в
ситуації.
Далі, опитувані студенти повинні були оцінити
за 5-ти бальною шкалою рівень впливу на їхній
емоційний стан різних загроз за п’ятибальною шка-

лою, де 1-відсутність загрози, 5-дуже висока загроза. Результати представлені у вигляді середнього арифметичного значення вибірки.
Для представлення результатів з оцінки загрози для власного здоров’я, ми порівняли результати студентів з наявними та відсутніми у них
хронічними захворюваннями. Результати представлені на рис.6.
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Рис.6. Порівняння результатів стурбованості власним здоров'ям у зв'язку зі світовою пандемією
студентів “умовно здорових” зі студентами з хронічними хворобами (середні значення)
У студентів з хронічними захворюваннями
рівень стурбованості значно вищий ніж у вибірці
умовно здорових студентів. І ще спостерігається
динаміка до зростання цієї занепокоєності. В
умовно здорових студентів, рівень хвилювання за
власне здоров’я знаходиться у показниках дещо вищими за середні, але воно не змінюється упродовж

чотирьох тижнів. Юність, це період, коли більшість
студентів ще не зустрічалися з серйозними хворобами, вони сприймають себе сильними та невразливими для більшості захворювань.
Результати самооцінювання студентами інших
загроз представлені у таблиці 1.

Таблиця 1.
Динаміка самооцінки актуальних загроз студентами у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції (середні значення)
Актуальні загрози
1-ий тиждень 2-ий тиждень 3-ій тиждень 4-ий тиждень
Загроза власному фінансовому благополуччю

2,1

2,4

2,7

2,9

Загроза фінансовому благополуччю рідних

2,2

2,4

2,5

2,8

Загроза задоволення потреби у спілкуванні

3,9

4,1

4,3

4,7

Загрозу фінансовому благополуччю, що виникла в наслідок впровадження карантинних заходів в країні, студенти не оцінили як велику. Вони
оцінюють її в показниках нижче середнього як при
хвилюванні за власні кошти, так і за турботи про
кошти близьких і рідних. На нашу думку, це
пов’язано з віковими особливостями юнацького
віку. Більшість студентів медичного університету
більшість часу відводять на навчання і не мають
можливості працювати. Це, в свою чергу, формує
більш «легке» ставлення до грошей. Студенти не
турбуються про гроші, адже їх фінансування лягає
на плечі батьків, і ці загрози їх особисто не стосуються.
Впровадження в Україні карантину стало для
студентів загрозою у задоволенні потреби в спілкуванні з близькими та друзями. Протягом всього дослідження рівень цієї загрози залишався досить високим. Провідної діяльністю юнацького віку є
спілкування з однолітками та інтимне особистісне

спілкування з друзями. Студенти звикли до активного студентського життя, і не були готові до введених обмежень в соціальних контактах, які запровадили під час карантину.
Висновки. Студенти медичного університету
більш усвідомлено та відповідально поставилися до
впровадження карантинних заходів в Україні – дотримувалися правил самоізоляції та турбувалися
про стан здоров’я близький та рідних.
Найбільш гостро вони переживали відсутність
живого спілкування під час провадження карантинних заходів.
Провідними емоційними станами студентів
при впровадженні карантинних заходів були: перехід стану стурбованості у стан спокою та перехід
стану дезорієнтованості студентів у стан орієнтації
та визначенсоті. Стан комфорту, який виник на початку введення карантину пов'язаний з можливістю
перебувати дома змінився на дискомфорт від неможливості спілкуватися з однолітками.
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Почуття надії супроводжувало студентів упродовж усього періоду дослідження, як надія на
відповідальну роботу медичних працівників, створення вакцини від коронавірусної інфекції та як
вікова особливість – надія на світле майбутнє.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена понятию идентичности и ее определению в современной науке. Проблема формирования идентичности и ее сохранности обостряется в связи с глобализацией, взаимодействием различных
культур и социальных положений. Главный вопрос «кто я» все еще не теряет своей значимости. В статье
уделяется внимание исследованию идентичности как междисциплинарной категории, ее типам и характеристикам.
ABSTRACT
The article is devoted to the disclosure of the concept of "identity" and its definition in modern science. The
problem of the formation of identity and its preservation is exacerbated in connection with globalization, the interaction of different cultures and social situations. The main question "who am I" still does not lose its importance.
The article focuses on the study of identity as an interdisciplinary category, its types and characteristics.
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In the modern world, along with globalization processes, an increase in the economic and cultural homogeneity of the world, there are parallel and oppositely
directed processes of aggravation of national feelings,
the growth of fundamentalism, and with them the importance of the category of identity increases as an essential variable of modern society.
Identity is understood as self-identification, the
ability of a person to determine his or her belonging to
a group. In the explanatory dictionary [1], identity
(from the Middle-century lat. Identicus - identical,
identical), identity, sameness, coincidence of something with something; in social and humanitarian
knowledge - a person's awareness of himself through a
set of stable characteristics, the answer to the question
"Who am I?"
In the Middle Ages, the pace of social development was slow, and the individual did not perceive himself as autonomous from his community. By unambiguously tying the individual to his family and class, feudal society strictly regulated the framework of
individual self-determination: neither the occupation,
nor the worldview, nor even the wife was chosen by the
young man himself, others, the elders, did it for him [2].
In modern times, the developed social division of labor
and the increased social mobility have expanded the
scope of individual choice, a person does not become

something automatically, but as a result of his own efforts. This fact complicates the processes of selfknowledge. The presumption of human equality and the
possibility of changing one's social status brings to the
fore the task of knowing one's inner potentialities. Selfknowledge turns out to be a prerequisite and a component of personality identification.
In the study of the main trends in the formation
and transformation of identity in modern social coordinates, we consider it expedient to use an interdisciplinary approach, achievements in the field of sociology,
ideology, psychology, linguistics, etc.
E. Ericsson described the acquisition of identity as
a key stage in the formation of personality [3]. The
problems of determining identity have become aggravated in the New Time in connection with the destruction of the traditional society and the estate system.
Radical social changes in the 20th century strengthened
the feeling of a break with the established customary
norms and ideas.
The rapid growth of research into the problem of
identity since the middle of the 20th century in sociology and social psychology was due to numerous conflicts of cultural, religious, ethnic, national identity of
different social groups associated with a sharp increase
in social mobility and interaction of groups in contact
with each other, as well as with accelerated differentia-
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tion of social communities and striving for the autonomy of small groups. The special relevance of the study
of identity has been acquired in connection with globalization, by providing moreover, in particular, the issues of balance of identity and multiculturalism, identity and tolerance.
Identity is not a property (that is, something inherent in an individual initially), but a relation. It is
formed, consolidated (or, on the contrary, redefined,
transformed) only in the course of social interaction.
The more an individual in modern social conditions
seeks to reflectively develop his self-identity, the more
he understands that future results are shaped by current
activities [4].
Identity in psychology is a person's awareness of
their belonging to any social position, role, and group
of people. The individual perceives himself as the same
as someone else. He expresses this not only on the inner
level, but also on the level of appearance, behavior, etc.
According to Aristotle, man by nature strives for communication (and not only for knowledge), and if someone lives outside of society, then he is either a beast or
God.
Assigning identity to groups is permissible only in
a figurative, metaphorical sense. So, since the mid-80s.,
in political science, it has become generally accepted to
speak of the subjects of international relations as competing with each other "identities" ("Islamic", "Christian", "Western", "Eastern", "Eurasian", etc.). However, in reality, such formations do not represent stable
unities, but disintegrate into many smaller ones – ultimately, into individuals who alone can identify themselves as members of a particular group.
The problem of identity became actualized with
the onset of the modern era, or modernity. Since in premodern societies the identity of individuals was determined by their origin and belonging to a certain social
stratum (they had no power to change this fact), the
problem of self-identification did not arise. The identity
of a modern person is associated with a conscious orientation towards a certain lifestyle, "choosing" which
individuals form their identity with a certain group,
lifestyle, and values. In supercomplex social organisms, such as modern industrial societies, identity has a
multiple character. In the process of socialization, the
individual learns to cope with many roles and, accordingly, has many "identities".
In the human sciences, the concept of identity has
three main modalities. Psychophysiological identity
means the unity and continuity of physiological and
mental processes and properties of the organism, thanks
to which it distinguishes its cells from others, which is
clearly manifested in immunology. Personal identity or
self-identity (Self-identity) is the unity and continuity
of life, goals, motives and meaning about the life attitudes of a person who is aware of himself as a subject
of activity. This is not some special trait or a set of traits
that an individual possesses, but he himself, reflected in
terms of his own biography. It is found not so much in
the behavior of the subject and the reactions of other
people to him, but in his ability to maintain and continue a certain narrative, the history of his own self,
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which retains its integrity, despite the change in its individual components [5].
Social identity is the experience and awareness of
one's belonging to certain social groups and communities. Identification with certain social communities
transforms a person from a biological individual into a
social individual and personality, allows him to evaluate his social connections and affiliations in terms of
"We" and "They". Groups are different: political, ethnic, gender, cultural, etc. Accordingly, the social identity of a person is of different types.
Gender identity. Gender is a system of characteristics of a man's image (masculinity) and a woman's image (femininity). These are the expectations of society
about how a person should behave, what character traits
to have, how to look, etc. At the same time, gender has
nothing to do with sexual orientation, although sometimes it is associated with it. Gender self-determination
implies the choice of a social role in society. As a rule,
this is imposed in childhood. Therefore, boys choose
the male gender, girls the female. However, in our
world, feminine men and masculine women are not so
rare.
Ethnic identity. This is a person's understanding of
his roots and a sense of belonging to them, of community with an ethnic group. Ethnic identity largely depends on the culture of a society. It manifests itself at
the cognitive, value and emotional level.
National identity is formed in the process of socialization of the individual, depends on the society in
which the person lives, and also presupposes the assimilation of language, gestures, facial expressions, behavior characteristic of the ethnos in which the individual
lives. Of course, along with this, a mentality characteristic of this people is being developed. Due to the active
mixing of ethnic groups, problems with ethnic self-determination are increasingly being observed. This problem is increasingly attracting the attention of psychologists.
Professional identity. Choosing a profession, vocation is one of the most difficult parts of self-determination. Most people believe that professional self-determination only occurs in adolescence. In fact, it is a
continuous, lifelong stage. Change of job or profession,
improvement of skills, completion of retraining and advanced training courses, etc. – all this is included in the
system of professional self-determination.
Cultural identity is belonging to the culture of a
group. A person shares its values, norms, attributes.
This is most clearly seen in the example of adolescent
subcultures. Emo, goths, rockers, and vapers - you can't
name all of them. In a broad sense, cultural identity is
an individual's identification of himself with the culture
of the society in which he lives.
Civilizational identity. This is a person's perception of himself as a subject of a particular civilization.
That is, this is an attitude towards a specific state, society at a certain stage of its development.
Group and Ego identity. They need to be considered together, because they are formed in parallel. From
the first days of life, parents accustom the child to social interaction, push him to communicate with the
group. The first group in a child's life is the family.
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Then friends appear. This is group identity: inclusion in
the life of the group, acceptance of its worldview. At
the same time, ego identity develops. It assumes a sense
of stability, immutability of the essence of a person. A
lot can change around, the person himself grows, matures, but at the same time he still has a sense of unity,
the continuity of his I, the acceptance of his appearance
and inner world at any stage as a unity. Ego-identity is
the integrity of the personality in psychology The formation of ego-identity occurs throughout life [3].
In the modern information world, it is possible to
distinguish a new type of identity - virtual identity.
L.M. Putilova explicated the features of virtual reality
in self-identification, which consist in the relevance of
existence. For a person of virtual identity, the features
of self-identification are that virtual reality is a game
with such fundamental criteria of life as time and space,
the imitation of which is carried out through both technological and mental-phenomenal methods [6].
The lack of formation of identity, its alignment
with the experience of an individual or with the ideas
and expectations of people around them are the cause
of violations of social adaptation and health of the psyche. In the event of a crisis of identity, its loss or weakening, people strive to find a new identity. The destruction of the identity of a critical part of the group members leads to the cessation of the existence of society.
The reason for the massive crisis of identity is largescale social transformations, when many people are
forced a new answer the question “Who am I?”; the
consequence of the loss of identity can be alienation,
anomie, depersonalization, marginalization, role conflict, deviant behavior, etc. At the same time, the identity crisis can also have positive consequences – the acquisition of new skills, social roles and practitioners,
etc. [3].
Thus, identity research is now becoming an independent and rapidly developing branch of knowledge;
“identity” becomes the prism through which many important features of modern life are viewed, evaluated
and studied. Perhaps, no other aspect of our life now
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attracts such attention of philosophers, sociologists,
psychologists, linguists. In the modern world, the historically formed way of life and thinking is subject to
the greatest transformations, the crisis of which in
many respects has given rise to the problem of identity
that is acute in the current conditions. In socio-cultural
life, there are factors, shall we say, of a total nature and
global action that turn identity into a navigator of consciousness, setting the intentions of a person's attention
and interest, his motivational attitudes, preferences and
choices, as well as the forms and vector direction of his
activity.
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