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УДК 930     Історична наука 

 

ПРОБЛЕМА МІФОТВОРЧОСТІ У СУЧАСНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ 

 

Власова, Н.С.    

вчитель історії КЗО “СЗШ №15” 

Дніпровської міської ради 

м.Дніпро, Україна 

 У сучасних умовах розвитку Української держави вперше став 

можливим неупереджений погляд на історичні події та свобода історичної 

думки у цілому. Суспільно-громадський інтерес до історичної думки, що 

почався ще наприкінці 1980-х років зазнав політико-ідеологічних змін, 

перетворень та трансформацій. 

 Відсутність свободи та демократичності в історичній думці в радянський 

період компенсувався хіба що за рахунок представників української діаспори, 

наукові праці яких ставали основою та зразком для українських істориків — 

науковців. Чимало істориків почали говорити про кризу в сучасній 

історіографії. Як головна причина цього стану розглядалася криза історичного 

пізнання, обумовлена відсутністю глибинних прозрінь і проривів у теоретичній 

сфері, ігнорування евристичних методологічних прийомів, гіпотез та 

історіософських побудов [3, c. 16].  

 Традиційно у дослідницькому фокусі перебувають періоди, насичені 

історичними катаклізмами, кризами, революціями, військовими конфліктами, 

реформаціями, оскільки перехідні етапи історії завжди приховують в собі 

невичерпні пізнавальні можливості, а також дають підґрунтя для теоретичних 

узагальнень і концептуальних побудов. Ось чому нині актуальними залиша-

ються питання історії суспільно-політичної думки і політичних вчень в Україні, 

виникнення та діяльності національних політичних партій, інших громадських 

організацій. Інтеграція історичної науки з іншими дисциплінами створює нові 

можливості для вивчення явищ соціокультурного життя народу України. 

Сталим напрямом дослідження залишаються також міжнародні та міждержавні 

зв‘язки України. [4] 
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 Так чи інакше, але всі проблеми, викликані довгим радянським періодом 

в історії нашої держави призвели не тільки до відсутності ―прозорого‖ та 

об'єктивного погляду на історичну науку, але й породили велику кількість 

історичних викривлень та міфів, які сучасні історики тільки почали виправляти. 

Історичний міф небезпечний не просто своєю дезінформаційною складовою, 

але й розглядається як форма колективної психіки, громадської думки, та 

безпосередньо впливає на формування громадянської свідомості більшості 

українців. 

 Особливостями міфу є те, що він, по-перше, спирається на віру, по-друге 

— не піддається верифікації, а також за своєю природою є ірраціональним. На 

історичних міфах дуже часто ґрунтуються масові політичні маніпулювання, що 

несе деструктивний вплив на розвиток нації у цілому. 

 Загалом міфи створюються з метою утримання людей під контролем тих 

чи інших зацікавлених сторін, а спеціальний метод передачі міфа робить 

технологію впливу ще ефективнішою. Міфологізації масової свідомості сприяє 

загальна ідеологія – теорія та практика нового типу культури – фрагментованої. 

Потік незв‘язаної інформації прискорює та спрощує вплив; багатоманітність (на 

перший погляд видається, що людину оточує плюралізм та альтернативність 

інформації, натомість вся річ не в різноманітності, а в кількості – великий обсяг 

однотипних повідомлень) інформативних джерел ускладнює процес 

осмислення та здатність аналізувати.  

 Таким чином в умовах тотального контролю та масового нав'язування 

ідеології, в історичній український науці та, на жаль, у свідомості багатьох 

українців,засіли міфи про українську державність, територію та походження 

українців, про стосунки з Московією, про голодомор та Крим, козацтво та Івана 

Мазепу, та інші. Російські історичні джерела довгий період часу надавали 

читачам спотворену, заангажовану інформацію та формували покоління, яке 

необхідно переконати засобами сучасної історичної науки. Тому проблема 

міфотворчості дуже актуальна для сучасних українських істориків та науковців 

та викликає появу книжок та статей, присвячених цьому питанню. [1] 
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 Як було зазначено вище, незважаючи на майже одностайне визнання 

факту соціокультурної строкатості сучасної України, серед вчених 

продовжуються дискусії щодо обґрунтованості того чи іншого регіонального 

поділу. Відмінності у ставленні до минулого, оцінці політичних осіб та 

історичних подій також можуть бути використані як один з факторів адекватного 

розуміння регіональних поділів в Україні. Саме такий підхід був застосований 

київськими дослідниками С. Макеєвим і А. Патраковою. На підставі 

статистичної обробки емпіричних соціологічних даних, отриманих внаслідок 

загальноукраїнського соціологічного опитування в рамках проекту ―Україна 

регіональна‖ (2003 р.), автори звернули увагу на ―іманентну дихотимічність‖ 

історичних та політичних оцінок і преференцій населення різних областей 

України, яка ―задається і відтворюється політичною і соціально-економічною 

історією країни‖. Ця дихотимічність визначається сприйняттям історії України у 

взаємозв‘язку з Росією або ж Заходом, тобто ―індивіди та регіональні спільноти у 

своїх оцінках минулого відрізняються за ставленням до Росії, редукованим до 

альтернативи ―разом із Росією або окремо від неї‖‖. Так, позитивне сприйняття 

возз‘єднання України з Росією, Жовтневої революції 1917 р. і перебування 

України в складі СРСР доповнювалося негативним ставленням до розпаду СРСР, 

діяльності УПА і перспективою надання воякам УПА статусу ветеранів війни в 

Північному (Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області), Східному 

(Харківська, Донецька, Луганська області), Південному (Запорізька, 

Миколаївська, Одеська, Херсонська області й Автономна республіка Крим) 

регіонах України. Дихотомічність оцінок минулого (яка проявляється в існуванні 

факторів ―разом з Росією‖ і ―фактору суверенітету‖ при аналізі відповідей 

респондентів) характерна і для Західного регіону (Волинська, Закарпатська, 

Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області), 

при очевидній перевазі тих, хто позитивно оцінює національно-патріотичних 

діячів та, зокрема, діяльність УПА. [2] 

 Отже, сучасна наука нагромадила певний досвідний матеріал функціону-

вання історичних стереотипів та міфів в полікультурних суспільствах. Їх поява і 
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поширення нерозривно пов‘язані з навколишньою соціополітичною дійсністю, 

оскільки люди конструюють і вибудовують своє колективне минуле, виходячи з 

інтересів та свого становища у цій дійсності і щоб на основі інтерпретації 

минулого проектувати майбутнє. Історія, таким чином, опиняється в залежності 

від панівної ідеології, й історикам важко зберегти наукову об‘єктивність, 

зокрема, коли йдеться про насущні етнічні інтереси.  

Література: 

1. Брехуненко В. Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її 

минуле. ‒ К., 2017 ‒ 280 с 

2. Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини у сучасній 

Україні. - Львів, 2009 — 467 с 

3. Реєнт О. П. Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу // Укр. 

іст. журн. – 1999. – № 3. – С. 16. 

4. Сучасна історична наука в Україні: візії та напрями/ О. Сухий 

//Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, 

міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 10. - С. 24-34. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_10_5  

____________________________________________________________________ 

УДК: 351/354(045) Історичні науки 

 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО  

ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

 

Козлова Л.Б. 

канд. іст. наук, 

викладач Черкаської медичної академії  

Євроінтеграція це усвідомлений  цивілізаційний вибір України та одна з 

головних вимог Революції гідності. В пріоритетах зовнішньої політики нашої 

держави європейська інтеграція посідає особливе місце, передусім це 

модернізація економіки, ліквідація технологічної відсталості, залучення 

іноземних інвестицій, підвищення кокурентноспроможності вітчизняного 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73612
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73612
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ues_2012_10_5
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виробника, вихід на світовий ринок та ряд інших питань. Актуальними 

напрямками  співробітництва між Україною та ЄС є енергетика, юстиція та 

внутрішні справи, наближення законодавства України до законодавства 

Євросоюзу, охорона навколишнього середовища та транспортна сфера. 

Досягнення  поставленої стратегічної мети держави щодо набуття 

Україною статусу асоційованого та у перспективі повноправного члена 

Європейського Союзу потребує формування відповідних внутрішніх передумов 

шляхом проведення системних реформ соціально-економічної системи, 

розвитку громадянського суспільства, зміцнення демократичних інституцій, 

пошуку найбільш ефективної моделі забезпечення національної безпеки, 

розвитку нашої держави як незалежної та суверенно [1, с.36] . 

Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню соціальних умов 

України до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя і 

добробуту населення. У культурно-цивілізаційному аспекті євроінтеграція – це 

шлях до активізації взаємообміну між українською і західноєвропейськими 

культурами, одночасне становлення України й як інтегрованої частини 

глобального суспільства, й як національної держави. Членство в ЄС гарантує 

зміцнення національної безпеки України, захист її від агресії та територіальних 

претензій [2, с. 754].  

Не зважаючи на офіційне проголошення українським законодавством 

зазначеного напрямку розвитку двосторонніх відносин, формального прагнення 

нашої держави до демократичних перетворень та рівня економічного розвитку 

держав-членів ЄС, зрушення відбуваються доволі повільно. Необхідно виділити 

внутрішні чинники, що гальмують рух України до ЄС: по-перше, це повільність 

у проведенні економічних реформ, відсутність помітних результатів внутрішніх 

соціально-економічних трансформацій; по-друге, тривогу викликає рівень 

корупції та економічної злочинності; по-третє, відсутність консенсусу стосовно 

європейського вибору серед населення; по-четверте, явний дефіцит досвідчених 

фахівців з євроінтеграції, насамперед серед політичної еліти і державних 

службовців України [3, с. 28]; по-п‘яте, величезний розрив у рівнях економіч-
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ного розвитку України і євро-пейських країн; по-шосте, значна відмінність 

рівня життя населення; по-сьоме, невідповідність правових систем 

Не зжаючи на гальмуючі чинники необхідно виділити позитивні 

зрушення у сфері законодавства щодо співпраці України та ЄС: 

а) підписання закону України «Про ратифікацію Угоди між Україною та 

Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та 

Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз», прийняття 

посиленої Угоди про лібералізацію візового режиму ; 

б) розробка законопроекту про вдосконалення антикорупційної політики; 

в) створення закону щодо удосконалення системи захисту персональних 

даних; 

г) ухвалення змін до Кримінального кодексу України, що стосуються 

приєднання нашої країни до Протоколу проти незаконного виготовлення та 

обігу вогнепальної зброї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціо-

нальної організованої злочинності[4, с. 160]. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що європейська інтеграція є стратегічною 

ціллю нашої держави, закріпленою законодавчо. Успішність будь-якої 

євроінтеграційної політики полягає не в твердженнях і деклараціях про європей-

ський вибір, а в банальному слідуванні принципам та цілям цієї політики. 

Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог – інструментом розбудови 

демократичних інституцій в Україні. Європейський вибір України відкриває нові 

перспективи співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можли-

вості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі між-

народних відносин. Це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів. 
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УДК 929.52.09      Исторические науки  

 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ СВЯЩЕННИКА СИТКЕВИЧА 

АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА 

 

Тютюнников Иоанн Николаевич 

священник, клирик прихода г.Жодино 

магистрант 

Минской Духовной Академии 

г. Минск, Беларусь 

Ситкевич, Андрей Иванович, священник, родился в 1866 году (год смерти 

неизвестен). В 1881 году закончил Жировицкое духовное училище по первому 

разряду, за успеваемость и прилежное поведение был награжден книгой. После 

окончания в 1888 году Литовской духовной семинарии поступает в Санкт-

Петербургскую духовную академию. Академию заканчивает в 1891 году (курс 

XLVIII) и удостаивается степени кандидата богословия с правом соискания 

степени магистра богословия без нового устного экзамена 1, с. 2-4. 

В 1893 году был рукоположен в сан священника. Дальнейшее 

священническое служение проходил в Гродненской епархии. Регулярно 

печатался на страницах «Гродненских епархиальных ведомостей», в частности, 

в 1903 году в нескольких выпусках ведомостей были опубликованы его статьи 

под названием: «Западно-русский крылос и его судьба в униатской церкви до 

половины XVIII века» 2, с. 18-21. Разбирая скрупулезно основные моменты из 

жизни Западнорусской митрополии отец Андрей Ситкевич уяснил и расширил 

понятие «крылоса», как древнего установления в Церкви.  
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В журнале «Христианское чтение (№№ 9-12 за 1904 г.) была опухликова-

на его статья: «Униатские кафедральные капитулы в XVIII веке: очерки 

положения и деятельности белого духовенства в Западно-русской униатской 

церкви» 3, с. 819-834. 

Через несколько лет отец Андрей Ситкевич был перемещен в Холмско-

Варшавскую епархию. Согласно справочным данным по Варшавской епархии 

на 1907 год о. Андрей проходил священническое служение в 1-м Варшавском 

Благочинническом Округе. В это время он также является сотрудником при 

издании «Православной богословской энциклопедии» 4, с. 4. До 1907 года о. 

Андрей служил настоятелем храма во имя Св. Иоанна Предтечи Господня в г. 

Лович, Варшавской губернии 5, с. 261.  

С 1907 и до начала войны 1914 года о. Андрей состоял помощником 

настоятеля Успенской церкви в г. Варшаве, находившейся по улице Медовой. 

Настоятелем этой церкви был в то время известный протоиерей Терентий 

Теодорович 5, с. 119. Первоначально этот храм был устроен в 1836 году при 

военном госпитале. Затем из военного ведомства он был передан в 1868 году в 

епархиальное ведомство Холмско-Варшавской епархии, а впоследствии 

размещался в стенах Ловичского реального училища. К Ловичскому приходу 

также был приписан храм во имя святого великомученика Георгия 

Победоносца, который был устроен в 1903 году в каменном здании военно-

инженерного ведомства. Вместе с тем отец Андрей исполнял обязанности 

законоучителя III-й мужской гимназии 5, с. 108. 

В 1914 году началась Первая мировая война. Боевые действия между 

русскими войсками и австро-венгерскими на протяжении всего периода войны 

носили попеременный характер. Если до конца 1914 года русские войска 

быстро продвинулись вглубь западных губерний и заняли крепость 

Перемышль, то в конце мае русские войска начали полномасштабное 

отступление. Во время военных действий началась массовая эвакуация жителей 

из западных губерний, которые следовали по Московско-Варшавскому шоссе 

вплоть до Смоленска 6, с. 106-107. 
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В период Первой мировой войны о. Андрей, по всей вероятности, остался 

в Польше. Польские земли в это время находились под австрийской 

оккупацией. Историки отмечают, что с момента австрийской оккупации на 

польских землях (Холмщина и Подляшье) началась ликвидация православия. 

Многие храмы были отняты у православных, а все прежнее имущество 

обращено в пользу казны. Из некогда бывших 383 храмов православным 

удалось сохранить только 63, так как 111 – закрыто, разрушено 59 и обращено в 

костелы 150 7, с. 79-80. 

Дальнейшее служение продолжил уже не в Варшаве, а в городе Сувалки, 

находящемся в северо-восточной части Польши, недалеко от границы 

Белоруссией и Литвой. Здесь отец Андрей Ситкевич также был настоятелем 

Успенской церкви до 1923 года 8, с. 702-703. 

Церковь Успения Божией Матери в городе Сувалках была основана еще в 

1840 году. Сделано это было с той целью, что в Сувалках постоянно 

дислоцировался военный полк, и кроме всего прочего, в этой местности 

проживали около 3000 старообрядцев. Церковь по своей архитектуре имела 

пять куполов, в одном из которых была устроена колокольня с шестью 

колоколами 9, с. 302-305.В том же 1923 году церковь была закрыта польскими 

властями и передана католикам. О дальнейшей судьбе и годе смерти отца 

Андрея Ситкевича не имеется никаких известий. По всей вероятности следует 

предположить, что он скончался во второй половине 1930-х годов. 
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Історичні науки  

 

 ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, ВИКЛАДАЦЬКА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВИДАТНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО АРХЕОЛОГА Д.Я. ТЕЛЕГІНА 

 

Шкварчук О.О., 

студентка філологічного факультету  

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича  

м. Чернівці, Україна 

 Великого значення на даний час набувають постаті та творчість тих 

людей, які досліджували питання «дописемного» минулого людства, керуючись 

у своїх пошуках фактами та наявними джерелами. 

Серед науковців, чиї праці збагатили скарбницю вітчизняної та зарубіж-

ної історичної науки, одне з чільних місць займають дослідження знаного 

фахівця у галузі первісної археології, доктора історичних наук, професора, 

академіка Російської Народної Академії Наук Дмитра Яковича Телегіна (1919-

2011 рр.), наукова, громадсько-культурна та педагогічна спадщина якого є 

значним додатком у розвитку та популяризації вітчизняної археологічної науки 

і разом з тим потребує повного висвітлення в українській історіографії. 
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Відсутність спеціальних праць, у яких ґрунтовно було б опрацьовано 

спадщину вченого, посилює актуальність дослідження. Окрім цього, постать 

Дмитра Яковича для громадськості Буковини цікава тим, що вчений є 

випускником Чернівецького університету. 

 На основі опрацювання джерел та літератури автор мала на меті 

розкрити й узагальнити наукову, освітню і громадську діяльність 

Д.Я Телегіна, його роль у вивченні археологічних старожитностей 

України. 

 Об’єктом дослідження є розвиток історичної науки в Україні в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.  

 Предмет дослідження становить життєвий шлях Д.Я. Телегіна, 

його  викладацька, а також педагогічна та громадська діяльність. 

Для здійснення цієї мети нами поставлені такі завдання: 

- визначити й обґрунтувати головні етапи життєвого шляху 

Д.Я. Телегіна; 

- узагальнити й увести у науковий обіг нові та маловідомі факти 

біографії вченого; 

- висвітлити громадську, викладацьку та пам‘яткоохоронну діяльність 

науковця. 

Хронологічні рамки дослідження обумовлені тематичною спрямованістю 

і охоплюють період з 26 жовтня 1919 р. по 1 січня 2011 р., тобто період життя і 

діяльності українського археолога Д.Я. Телегіна.  

Географічні межі охоплюють територію України в сучасних її кордонах.  

Основний акцент новизни дослідження полягає у спробі комплексного 

дослідження недостатньо висвітленої до цього часу проблеми, введення в 

науковий обіг значної кількості фактичного матеріалу, архівних джерел 

(особливо стосовно «буковинського» періоду з життя Д.Я. Телегіна) та 

систематизації творчої спадщини вченого. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що подані у 

роботі матеріали дозволять знайти потрібну інформацію про вченого і його 
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доробок, що значно полегшить роботу шукача, краєзнавця та всіх, хто 

цікавиться розвитком археологічної науки в Україні ХХ – початку ХХІ ст. 

Зібраний фактичний матеріал, висновки можуть стати підґрунтям для 

подальших досліджень у цій царині, підготовки узагальнюючих праць з історії 

розвитку археологічної науки загалом. 

Джерельна база. Її умовно можна поділити на кілька груп: архівні 

матеріали, спогади про вченого його колег і людей, які були знайомі з Дмитром 

Яковичем, наукові та науково-популярні роботи дослідника, періодика, некро-

логи, фотодокументи з приватної збірки І.Д. Потєхіної (доньки Д.Я.Телегіна). 

Історіографію з проблеми можна поділити на 3 групи. Перша група являє 

собою матеріали і відомості про життя і творчість вченого, видання яких 

присвячене його ювілеям,. Друга група – це некрологи, третя група – оцінка 

результатів діяльності вченого у різного роду виданнях. 

Життя Д.Я. Телегіна було доволі складним та насиченим. Аналізуючи жит-

тєвий шлях видатного археолога, можна виділити кілька періодів, в основі яких 

лежать доленосні події в житті науковця, що так чи інакше вплинули на його 

біографію. Доцільно, з нашої точки зору, виділити такі етапи в його біографії. 

Перший, розпочався із дня народження Дмитра Яковича (26 жовт-

ня 1919 р.) і тривав до закінчення ним історичного факультету Чернівецького 

університету (2 липня 1949 рр.). Саме в цей період формувались наукові 

уподобання та погляди вченого, а також майбутня профспрямованість. 

Навчання в Чернівецькому державному університеті стало важливим 

етапом у формуванні наукової спрямованості майбутнього вченого, сприяло 

його зацікавленості археологією, а багатий на археологічні знахідки буковинсь-

кий край сприяв виробленню навичок пошуку та дослідження археологічних 

пам‘яток. Саме під час навчання в Чернівецькому державному університеті 

Дмитро Якович познайомився із своєю майбутньою дружиною Ліною Іллівною 

Скибою. Все своє життя Д.Я. Телегін пам‘ятав про свою «alma mater», яка 

відкрила йому шлях у світ науки. 
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Другий етап у житті вченого розпочинається вступом до аспірантури 

Інституту археології АН УРСР і тривав до кінця 80-х рр. ХХ ст. Характе-

ризується значними здобутками вченого на науковій та громадській ниві.  

Третій етап – це період, що почався із кінця 80-х рр. ХХ ст. і тривав до 

дня смерті вченого (1 січня 2011 р.). В цей період вчений цікавився козацькою 

проблематикою, яка стала новою віхою в його дослідженнях. Звісно, вчений по 

мірі можливостей продовжував займатися попередніми археологічними періо-

дами, а також надалі пов‘язував свою діяльність із науковими установами та 

наукою загалом. 

Викладацька, громадська, пам‘яткоохоронна спадщина Дмитра Яковича 

видається нам досить значною. Зусиллями вченого було підготовано значну 

кількість наукових кадрів археологічної науки, врятовано від руйнування 

багато історико-культурних та природничих пам‘яток, розроблено методичні 

рекомендації по різній тематиці, видані підручники. Все це сприяло підвищен-

ню якості археологічних та пам‘яткоохоронних знань. Вченим було розроблено 

охоронні знаки для курганів та городищ, прокоментовано чимало актуальних 

питань охорони історико-культурної та археологічної спадщини, виділено типи 

археологічних пам‘яток, що підлягали охороні. Зусилля вченого завжди високо 

цінували сучасники.  

Отож, зважаючи на вищесказане, коротко підсумуємо: 

1. -  етапи в біографії вченого: перший (26.10.1919 – 02.07.1949); другий 

(1949 –.); третій (кінець 80-х рр. ХХ ст. – 01.01.2011 р.); 

2. - вперше опрацювавши особову справа Д.Я. Телегіна, яка зберігається в 

архіві Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича нам вда-

лося в значній мірі дослідити і висвітлити ―буковинський‖ період у житті вченого; 

3. -Громадська діяльність Д.Я Телегіна включає в себе: пам‘яткоохо-

ронну, просвітницько-популяризаторську діяльність.  
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КОРУПЦІЯ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

 

Луценко Ю.О., 

студент заочної форми навчання  

кафедри Державної служби,  

публічного адміністрування та політології  

Черкаського національного університету 

 імені Богдана Хмельницького 

м.Черкаси, Україна 

Однією з важливих проблем розвитку країни є корупція. На відміну від 

голосних заяв влади про впроваджені реформи, Україна посідає провідні 

позиції у рейтингах корумпованості. 

Перед усім слід зазначити, що корупція (від лат. corrumpere – псувати) – 

негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні 

службовими особами, громадськими і політичними діячами їх прав і посадових 

можливостей з метою особистого збагачення. Як і будь-яке суспільне явище, 

корупція в певних суспільних відносинах пронизує все суспільство, а в інших 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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існувати не може. Відтак, боротьба з корупцією не може бути ні чим іншим, як 

боротьбою за зміну суспільних відносин, які сприятливі для існування корупції, 

на суспільні відносини, в яких вона існувати не може. Сприятливими для 

існування корупції є приватна власність і забюрократизованість системи 

державного правління. Дієвими підсилювачами боротьби з корупцією є заходи 

боротьби з корупціонерами. [1] 

Для боротьби з корупцією в Україні проводяться різні заходи.  

У 2018 році в Києві відбувся міжнародний саміт «Колективні заходи 

приватного сектору для боротьби з корупцією». Захід об‘єднав відомих 

експертів у цій сфері з Європи, Азії, Африки, Сполучених Штатів та України.  

Ключовий меседж цієї панелі був у тому, що для активних громадян у 

країнах, де є зони конфлікту чи репресивні режими, або у країнах, які 

переживають пост-конфліктну перебудову, майже не мають шансу досягти змін 

самотужки. Тому бізнес-оточення мають об‘єднуватися у сильні альянси, щоб 

системно боротися із корупцією. Колективні дії тут відіграють важливу роль. 

В свою чергу управління внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро (НАБУ) просить громадян повідомляти інформацію 

про можливі протиправні дії працівників НАБУ, особливо цікавить інформація 

щодо можливих протиправних дій співробітників НАБУ під час розслідування 

за фактами зловживань на державній службі «Укроборонпром» і ПАТ 

«Укрзалізниця», яка раніше не була оприлюднена в ЗМІ і є невідомою 

управління внутрішнього контролю НАБУ. 

Також організовуються акції з вимогою притягнути до відповідальності 

причетних до корупції в оборонній сфері. Крім того, активісти вимагають 

оприлюднити матеріали кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданнями 

оборонного бюджету. 

Але до суттєвого результату ці дії поки що не привели. 

Водночас, розглядаючи проблему корупції в країні, це є фундаментом 

створення сприятливого ґрунту для розвитку зловживання у сфері державної 

служби. Тому не меншу загрозу національній безпеці становить законодавчий 
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лобізм, який доволі часто має не тільки внутрішньо-корпоративний бюрокра-

тичний, але й кримінальний, олігархічний характер. 

У різних джерелах можна зустріти декілька видів зловживання владою, а 

саме класифікація за галузевим принципом, за суб‘єктом зловживання. За 

суб‘єктивною стороною зловживання класифікують на навмисні і необережні. 

Розглядаючи питання про причини зловживання правом у сфері 

державної служби, зокрема такій його формі, як корупція, науковці та практики 

зазначають, що:  

1. Виникнення практики зловживання правом у сфері державної служби 

шляхом вчинення корупційних діянь обумовлено некоректним переходом 

командно-управлінської системи економіки до ринкових відносин, в процесі 

якого неконтрольована приватизація призвела до криміналізації державної 

бюрократії, дозволила кримінальному середовищу зміцнити і значно 

розширити свій вплив на інститути державної влади. 

2. Істотною причиною також є руйнування ідеологічного простору країни, 

ціннісна дезорієнтація державних службовців і на тлі духовного вакууму – 

сприйняття раціонально егоїстичних стандартів поведінки. 

3. Транзитивні реформи державного управління не забезпечили належної 

кадрової професіоналізації, ігнорувавши тим самим людський ресурс – ключове 

джерело ефективного функціонування державних органів влади. Наслідком 

подібної дисфункції державного управління стало виникнення суспільної 

потреби у встановленні соціального порядку, що також  сприяло виникненню 

розгалуженої системи, що надає послуги корупційної регуляції суспільних 

відносин. 

4. Ослаблення системи політичного контролю і практична відсутність 

злагодженої системи державного адміністративного контролю за діяльністю 

державних службовців призвело до втрати управлінського порядку і стихійної 

самоорганізації державних структур, що сприйняли переважно корупційний 

стиль публічного управління. 

5. Ускладнення нормативно-правового регулювання, яке визначило 
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малоефективну систему заборон, але, тим не менш, яке створило сприятливий 

грунт для зловживання посадовими повноваженнями за рахунок широких меж 

бюрократичного розсуду [2]. 

Проаналізувавши це питання робимо висновки, що зловживання владою у 

сфері державної служби є надзвичайно негативним явищем, викликаним 

багатьма чинниками і суб‘єктивного і об‘єктивного характеру. 

Для якісної зміни стану законності у сфері державної служби, яке 

сьогодні характеризується високим ступенем корумпованості, необхідно 

забезпечити її відкритість, доступність громадському контролю, а також 

реалізувати антикорупційні заходи, передбачені багатьма програмними 

документами. Для створення такої системи суспільних відносин необхідно 

досягти прозорості, чіткості і простоти в щоденних відносинах держави (в особі 

її державних службовців) і громадянина. 
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Різноманітність прогнозів щодо майбутнього об‘єднання після виходу ЄС 

від оптимістичних до песимістичних пояснюється тим, що на сучасному етапі 
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переговорів про вихід невідомо, яку саме модель подальшої співпраці між 

країнами та розвитку Євросоюзу загалом буде обрано.  

Так, питання розвитку Європейського Союзу після ймовірного виходу 

Британії, так званого «Brexit», є надзвичайно актуальним в наш час. 

Великобританія була важким союзником ЄС, адже вона нерідко вимагала для 

себе особливих умов та спеціальних прав, а також відмовлялася від повноцінної 

інтеграції в спільноту (Велика Британія не входить в зону Шенген та в 

Єврозону), але, незважаючи на те, що більшість дослідників все ж предметом 

своїх досліджень зазначають негативні наслідки Brexit для ЄС, проте є й 

імовірні позитивні наслідки для організації після виходу Великобританії.  

До позитивних наслідків, які є позитивними для Європейського Союзу 

після ймовірного виходу Великобританії, є ще більш потужна концентрація на 

економіці та на спільному ринку, тобто торгівельні відносини із провідними краї-

нами світу, залучення іноземних партнерів та інше. Крім того, вихід Великобри-

танії зі складу Євросоюзу ще не означає припинення всіх відносин із країнами 

ЄС. Так, на нашу думку, наслідки для Великобританії будуть суттєвими та досить 

невигідними, а саме буде помітний дефіцит зовнішніх інвестицій та можуть вини-

кнути проблеми на ринку праці, які згодом можуть привести до демографічної 

кризи, а також послаблення  позицій на світовому фінансовому просторі загалом. 

Також за умови досягнення згоди про участь у спільному ринку у цікавих для 

Великобританії секторах (фактично спрощеної моделі інтеграції, якої прагнула 

Великобританія) можна буде досягти відносної стабільності у валютно-фінансо-

вому секторі, зберегти привабливість інвестицій та наявні торговельні зв‘язки з 

іншими членами ЄС, а відповідно, і робочі місця та ста більність у найбільш 

чутливому соціальному секторі [1]. Тому вважаємо, що співпраця Великобританії 

та ЄС в сфері економіки буде розвиватись за інерцією, зокрема можлива участь 

Великобританії в Європейській асоціації вільної торгівлі або вступ до Єврозони.  

Також візьмемо до уваги аспект франко-німецьких відносин, розвиток 

яких може відобразитись на становищі ЄС після Brexit. Як відомо, 25 березня 

2019 року в Парижі провела свій перший саміт нова французько-німецька 
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парламентська асамблея [2]. У спільному парламентському саміті взяли участь 

50 депутатів Бундестагу та 50 законодавців з нижньої палати парламенту 

Франції. Президент Бундестагу Вольфганг Шойбле та президент Національної 

Асамблеї Річард Ферран підписали акт про заснування нового формату 

співпраці. Відповідно до цього, Франція та Німеччина разом діятимуть на 

користь Європі. Також необхідно відзначити трансформацію цілей: «якщо до 

90-х років переважали національні інтереси,  що були найважливішим 

пріоритетом для Франції, то із приходом Ширака, а пізніше Ніколя Саркозі 

головним завданням стало перетворення Європи в економічно стабільного 

гравця на політичній арені (франко-німецька вісь, посилення європейського 

вектору, розширення ЄС» [3, с.71].  

Так, особливої уваги Німеччина та Франція приділяють реалізації таких 

проектів як Європейська стратегія безпеки та Європейське оборонне агентство, 

метою яких є розвиток багатостороннього співробітництва та більша 

самостійність Європи у зовнішньополітичних акціях. Для більш ефективної 

співпраці були створені також  Рада з оборони та безпеки і Єврокорпус, 

сформований на базі французько-німецької бригади, що є одним з прикладів 

багатонаціональних військових формувань. Також саме Німеччина і Франція 

ініціювали у рамках Європейської політики сусідства два напрями – 

Східноєвропейське партнерство та реалізацію Союзу для Середземномор‘я [4]. 

Крім того, позитивним наслідком виходу Великобританії зі складу ЄС 

може стати досягнення домовленостей з Великобританією щодо її цивілізованого 

та безболісного виходу із подальшим партнерством з ЄС та переходом до нових 

форм співпраці. Тобто, на нашу думку, враховуючи сучасні події, зокрема згоду 

Терези Мей на продовження угоди з ЄС до 31 жовтня, є ймовірність, що 

Великобританія вже врахувала всі можливі наслідки для себе (фінансові 

труднощі, послаблення впливу на міжнародній арені тощо) після ймовірного 

виходу з Євросоюзу, відповідно, якщо все-таки Великобританія не захоче здавати 

позицій і все ж покинути ЄС, вона все-одно шукатиме шляхи до неперервного 

партнерства з ЄС, що вигідно обом сторонам. 



25 
 

По суті, Великобританія ніколи не входила в Єврозону та не підписувала 

Шенгенської угоди, відповідно, навіть якщо де-юре вона не буде членом ЄС, де-

факто ЄС та Великобританію об‘єднуватиме спільний ринок, спільна діяльність в 

сфері оборони та безпеки тощо. Крім того, варто взяти до уваги план Терези Мей, 

або так званий «м‘який» Брексит, в якому Тереза Мей запропонувала домовитися 

з Євросоюзом про спільне митне регулювання торгівлі готовими товарами, 

сільськогосподарською продукцією та морепродуктами, щоб не проводити їх 

перевірку на кордоні з Ірландією і в перспективі створити зону вільної торгівлі. 

Відповідно до українського сайту новин, «замість свободи переміщення між 

Великою Британією та Євросоюзом Мей пропонує дозволити британцям 

подавати спеціальні заявки в країнах – членах Євросоюзу для 

працевлаштування та навчання. Те ж саме стосується громадян країн – членів 

ЄС, які хочуть працювати або вчитися у Великій Британії» [5]. 

З іншого боку, до подальшої співпраці Великобританії та ЄС 

наштовхують дії Північної Ірландії та Шотландії, зокрема вже починає існувати 

проблема ірландського кордону а також виникають ідеї щодо від‘єднання 

Шотландії від складу Об‘єднаного королівства [6].  

Серед позитивних наслідків розвитку ЄС може також стати і його 

подальше розширення. Так, потенційними кандидатами на вступ до Євросоюзу 

є Ісландія, Албанія, Сербія, Чорногорія та інші. Також курс на наближення з ЄС 

обрали Грузія, Україна та Молдова, які підписали з ЄС Угоди про асоціацію. Не 

можна передбачити достеменно, чи вищеперелічені країни стануть в 

майбутньому членами ЄС, але вони вже ефективно співпрацюють з ЄС в межах 

Східного партнерства, спільних форумів, на яких вирішуються глобальні 

проблеми, тощо. За крок до набуття статусу члена ЄС є Чорногорія та Сербія. 

Передбачається, що ці країни мають увійти до складу ЄС 2025 року [7]. Вони 

поступово впроваджують реформи для того щоб відповідати вимогами 

Євросоюзу, і, ймовірно, їх членство в межах ЄС стане рушійним двигуном для 

Європейського Союзу. Така тактика ЄС, а саме об‘єднання країн-сусідів ЄС, які 

розраховують на подальше членство, є досить сміливою і такою, яка допомагає 
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ЄС заручитися підтримкою в разі виникнення непередбачених ситуацій, як-от 

Brexit. Вважаємо, що подальше розширення хоча і є сумнівним, зважаючи на 

наявність невирішених ситуацій (статус Косово, конфлікт на Сході України та 

інше), проте це може зміцнити Європу і її статус у світі, зокрема вплив 

Євросоюзу на міжнародній арені. 

Отже, позитивними наслідками Brexit для Європейського Союзу може 

стати подальше зростання економіки в межах спільного ринку, м‘який Brexit, за 

якого Великобританія й надалі буде надійним партнером ЄС в сфері економіки 

та безпеки, об‘єднання Франції та Німеччини задля поглибленого контролю 

діяльності Європейського союзу, що передбачає зростання могутності і впливу 

ЄС, а також подальше розширення ЄС задля зміцнення впливу на міжнародній 

арені. Проте, незважаючи на такі позитивні прогноз, важливим викликом ще 

залишається досягнення єдиної угоди між країнами-членами Європейського 

Союзу щодо завдань, які стають пріоритетними або які ж навпаки підлягають 

попередньому розгляду та навіть вилученню, адже після досягнення такої угоди 

процес прийняття рішень може стати більш простим та чіткішим і 

зрозумілішим для ЄС. Тоді сам Європейський союз діятиме швидше та 

рішучіше у сферах, де його роль зростає. 
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У загальному вигляді корупцію можна визначити як соціальне явище, яке 

охоплює всю сукупність діянь, пов'язаних з неправомірним використанням 

особами наданої їм влади та посадових повноважень з метою задоволення 

особистих інтересів чи інтересів третіх осіб, а також інших правопорушень, що 

створюють умови для вчинення корупційних діянь або їх приховування. 

Сутність корупції полягає у тому, що вона має:  

 соціальну обумовленість; 

 свою «ціну», яку платить суспільство за її існування; 

 негативний вплив на всі сфери суспільного життя; 

 транснаціональний характер; 

 економічні, політичні, правові, психологічні та моральні аспекти; 

 здатність постійно пристосовуватися до нових реалій життя [1]. 

https://ua.112.ua/statji/irlandskyi-faktor-chomu-miakyi-breksyt-terezy-mei-vyklykav-kryzu-u-velykobrytanii-454073.html
https://ua.112.ua/statji/irlandskyi-faktor-chomu-miakyi-breksyt-terezy-mei-vyklykav-kryzu-u-velykobrytanii-454073.html
https://www.ft.com/content/a05dd0ce-6c10-11e9-80c7-60ee53e6681d
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     Корупція в Україні не протистоїть офіційній економіці, вона існує в ній, 

виступаючи природним і закономірним наслідком легальних статусів господа-

рюючих та керуючих суб‘єктів. Це означає, що посадовці окремих державних 

структур не просто обслуговують економіку, вони беруть у ній участь, маючи 

«свою частку» в економіці. Саме функціонування державно-політичної машини 

економізоване, тобто підкорене по суті економічній свідомості. Отже, в основі 

корупційних відносин в Україні лежить можливість приватизувати будь-яке 

суспільне благо, навіть пристосувати і використати закон для тіньового обороту 

у власних інтересах. За різними оцінками, до 6,5% від своїх середньорічних 

доходів підприємці в Україні витрачають на хабарі посадовим особам. 

 До найпоширеніших в Україні корупційних діянь належить хабарництво. 

Значного поширення набули підкуп осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави («корупційний лобізм»), а також виконання державними службовцями 

незаконних, корупційних за змістом, посередницьких функцій у відносинах третіх 

осіб з органами державної влади, то стало явищем не ситуативним, а постійним. 

          Особливою складністю подолання корупції є те, що у протиправних 

діяннях зацікавлені не тільки представники органів влади, а й бізнесмени та 

пересічні громадяни. Люди схильні дати хабара, навіть коли в них не вимагають, 

з метою швидшого вирішення своєї проблеми. Щодо заходів морально-

ідеологічного напряму запобігання корупції необхідно зазначити, що вони мають 

комплексно доповнювати нормативну базу антикорупційного законодавства, яке 

в тандемі з впливом на моральні засади громадян, представників бізнесу та 

службовців будуть на практиці давати свої плоди в протидії корупції [2].  

 Слід зазначити одну з головних складових формування та реалізації ефек-

тивної системи боротьби з корупцією – взаємодію держав та їх правоохоронних 

органів. Обмін досвідом сприятиме створенню необхідної теоретичної бази та 

напрацювання практичних навичок для боротьби з корупційними злочинами.  

 Варто акцентувати увагу на тому, що незважаючи на розповсюдженість 

корупційної поведінки, існування корупції в буденному житті значної маси 

населення держави ні в якому разі не свідчить про те, що корупцію слід 
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сприймати як явище невідворотне. Так, певні соціальні групи зацікавлені в 

існуванні розгалуженої системи корупційних протиправних діянь. Однак, 

більшість населення України усвідомлює, що справді дієві реформи та 

економічні зрушення матимуть місце лише в державі, громадяни якої не 

вмотивовані до спотворення відносин у суспільстві.  

 Для припинення корупції в органах публічної влади України необхідно 

об‘єднати і координувати роботу держави та громадянського суспільства, 

налагодивши їх діалог і взаємодію. Водночас слід урахувати, що основним 

напрямом боротьби з корупцією має бути її запобігання, тобто вплив на її 

причини й умови.  

 Відтак антикорупційна політика є частиною державної політики і 

повинна включати в себе заходи, спрямовані на вирішення таких завдань: 

організацію боротьби з корупцією на всіх її рівнях;  звуження поля умов і 

обставин, що сприяють корупції; збільшення ймовірності виявлення коруп-

ційних дій і покарання за них; вплив на мотиви поведінки посадової особи; 

створення атмосфери суспільного неприйняття корупції у всіх її проявах [3].  

 Йдеться, насамперед, про безкомпромісну політичну волю держави та про 

активну співпрацю державних антикорупційних структур із громадянським 

суспільством. Запобігання і протидія корупції повинні бути максимально 

звільнені від бюрократичних пут.    
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Шлюбно-сімейні відносини в суспільстві - це найважливіша сфера 

існування, як окремих індивідів, так і держави в цілому. Проблема конфлікту 

завжди була актуальна для будь-якого суспільства, особливо коли це стосується 

сім'ї.  Поняття конфлікту сьогодні не належить якійсь одній галузі науки або 

практики. Так, в психології визначають конфлікт як «протиріччя, яке важко 

розв'язати, пов'язане з гострими емоційними переживаннями» [1]. Чим глибше 

вчені вивчають подружні взаємини, тим твердіше переконуються у неможливос-

ті існування безконфліктних сімей. Всі подружні союзи проходять стадію 

розбіжностей. Подружжя, особливо молоді, зазвичай драматизують будь-яку 

спірну ситуацію і вважають, що єдиний шлях виходу з такої ситуації - розлучен-

ня. Конфліктними подружніми спілками називають такі, в яких між подружжям 

існують постійні сварки, де їхні інтереси, потреби, наміри і бажання приходять в 

зіткнення, породжуючи особливо сильні і тривалі емоційні стани[2]. 

Подружні конфлікти відрізняються особливим предметом, специфіка 

якого обумовлена унікальністю сімейних відносин. Унікальність цих сімейних 

відносин полягає в тому, що їх основний зміст складають як міжособові 
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стосунки, так і етичні й правові зобов‘язання, що в свою чергу обумовлюються 

реалізацією сімейних функцій. Подружні конфлікти мають різну природу 

виникнення. Існує безліч причин, що призводять до їх розгортання. 

Особливості подружніх конфліктів виявляються в їх динаміці, а також у формах 

протікання. Динаміка сімейних конфліктів характеризується класичними 

етапами (виникнення конфліктної ситуації, усвідомлення конфліктної ситуації, 

відкрите протиборство, розвиток відкритого протиборства, вирішення 

конфлікту й емоційне переживання конфлікту). Важливою характеристикою, 

також, є підвищена емоційність та швидкість протікання кожного з етапів 

конфлікту. Існують і свої форми протиборства (докори, образи, сварки, сімейні 

скандали, порушення спілкування) та способи їх подолання (примирення, 

налагодження згоди на основі взаємних поступок, розлучення). 

Ще одна особливість подружніх конфліктів – важкі соціальні наслідки. 

Дуже часто ми можемо спостерігати як вони призводять до різних захворювань 

членів сім'ї, розлучень, виникнення психологічних травм у дітей [3, с. 142]. В. А. 

Сисенко пропонує класифікацію конфліктів на основі незадоволених потреб 

подружжя: конфлікти, що виникають на основі незадоволеної потреби в цінності і 

значимості власного «Я», порушення почуття гідності зі сторони іншого партнера; 

конфлікти на основі незадоволених сексуальних потреб одного чи обох партнерів; 

конфлікти через незадоволення потреби одного чи обох партнерів у позитивних 

емоціях: відсутність ласки, турботи, уваги, розуміння; конфлікти через захоплення 

одним із подружжя спиртними напоями, азартними іграми та іншими потребами, 

які призводять до неекономного та неефективного витрачання коштів сім'ї; фінан-

сові конфлікти, що виникають на основі перебільшених потреб одного із 

подружжя в розподілі бюджету сім'ї, внеску кожного із партнерів у матеріальне 

становище сім'ї; конфлікти через незадоволення потреб подружжя у харчуванні, 

одязі, облаштуванні дому; конфлікти пов‘язані з потребою у взаємодопомозі, вза-

ємопідтримці, розподілі обов‘язків, вихованні дітей; конфлікти на ґрунті різних 

потреб та інтересів в проведенні відпочинку, вільного часу, хобі [4]. На виникнен-

ня і розвиток подружніх конфліктів в сучасних українських сім'ях впливають 
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різні групи факторів: соціально-економічні, ціннісні і морально-етичні. Так, серед 

соціально-економічних чинників, проблематизується життя сучасної сім'ї, виділя-

ють зниження матеріального благополуччя сімей, явна і приховане безробіття, 

економічна нестабільність. Відбувається об'єктивне погіршення матеріально-

побутових умов життя сім'ї, і як наслідок – реконструювання способу життя, різ-

носпрямовані зрушення в системі сімейних цінностей і пріоритетів, в правилах і 

нормах поведінки в сім'ї, в структурі сімейних ролей. З цього випливає ряд психо-

логічних проблем сім'ї: напруженість відносин, підвищена конфліктність, стрес, 

відсутність життєвих стимулів, відсутність перспектив, невпевненість в 

завтрашньому дні[45]. 

Проведене нами емпіричне дослідження дозволяє зробити нижче наведені 

висновки щодо чинників подружніх конфліктів. У половини пар виявлено 

дисгармонію в міжособистісних відносинах: відсутність єдності, згоди з іншими 

людьми, ослаблення позитивних емоційних зв'язків, переважання відштовху-

ючих почуттів (самотність, неприязнь, злість, вина, каяття, заздрість, сором, 

образа) над зближаючими почуттями. Отже, в даних парах існує конфлікт у 

міжособистісних стосунках. Третя частина опитаних має незадоволеність 

шлюбом або скоріше незадоволеність, ніж задоволеність. Провівши кореляцій-

ний аналіз між ступенем задоволеності шлюбом і індикаторами дисгармонії, ми 

встановили, що вони пов'язані негативно. Таким чином, дисгармонія у 

відносинах подружжя дійсно може виступати в якості причини незадоволеності 

шлюбом і, як наслідок - конфліктів в сім'ї. За високим показникам методики 

СОМО можна говорити, що на першому місці знаходиться індикатор агресія 

(30%), на другому місці відчуженість (15%), третє місце розділили між собою 

напруженість і конфліктність (5%). 

Зведена таблиця результатів за методикою СОМО 

 Показник  

Рівень відчуженість напруженість конфліктність агресія 

Низький 45% 10% 20% 40% 

Середній 40% 85% 75% 30% 

Високий 15% 5% 5% 30% 
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 Головною метої соціальної роботи є регулювання правових та 

економічних відносин людини із суспільством, наданні їй допомоги та 

підтримки у вирішенні проблем, задля нормального життя людини. Тому 

соціальна робота орієнтована на громадянина, який стає клієнтом соціального 

працівника і вимагає професійного та науково-обгрунтованого ставлення щодо 

вирішення його проблем. 

Соціальна робота передбачає вивчення базових та вищих потреб суб'єкта 

(особа, сім'я, колектив, група, община та ін.), а також виявлення потенціалу 

https://mind.ua/books/100-socialne-konstruyuvannya-realnosti-traktat-z-sociologiyi-znan
https://mind.ua/books/100-socialne-konstruyuvannya-realnosti-traktat-z-sociologiyi-znan
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соціальної сфери, який міг би задовольнити ці потреби згідно з науково 

обґрунтованими нормативами, тобто охоплює такі аспекти як: дослідницький 

(або пошуковий), діагностичний і продуктивний. Вихідною базою для збирання 

й аналізу різного за змістом емпіричного матеріалу, різноманітних 

спостережень, з'ясування суті конкретних соціальних процесів, ситуацій, фактів 

суспільного життя є практика. Вона дає змогу акумулювати, осмислити досвід 

соціальної роботи, теоретично її узагальнити і обґрунтувати, тобто надати їй 

форму системи наукових знань[2]. 

Через появу нових соціальних проблем, що мають більш гострий характер 

та швидко поширюються, актуалізується потреба модернізації навчання 

муйбутніх спеціалістів із соціальних сфер, які зможуть вирішувати більшу 

кількість проблем в суспільстві, і робити це не тільки швидко, а й ефективно. 

На нашу думку, треба проваджувати такий предмет, по типу ―Соціальна 

робота‖ ще в школах у старших класах. По перше, це дасть змогу ранішому 

розумінню поняття ―соціальна проблема‖, чому і як вони виникають; а по друге, 

при вступі до ЗВО, людина буде робити це усвідомлено, а також матиме базові 

знання саме із цієї дисципліни ( бо як показує практика, більшість студентів 

спеціальності ―Соціальна робота‖ взагалі не мають розуміння чому, коли і як 

вони вирішили стати соціальними працівниками). 

В університетах, з міжнародного досвіду, для зручності та економії часу 

як для студентів так і викладачів, більш ефективним вважається викладання 

лекційного матеріалу  в онлайн режимі, відповідно робочого плану, в 

спеціальних інтернет-групах  (наприклад, Google-класі), що дає змогу  

студентам самостійно опрацьовувати матеріали та,а також у разі необхідності, 

неодноразово їх переглядати у будь-який час та будь-якому місці. Однак все ж 

таки, засвоєння теоретичного матеріалу, перевірка знань студентів шляхом 

тестування, письмового чи усного контролю, має проводитись під контролем 

викладача у ЗВО. 

З другого семестру, коли студенти розуміють специфіку соціальних 

послуг, доцільно організувати практичні семінари у формі  ―ділових ігор‖  у 
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формі ―клієнта з певною соціальною проблемою‖ і ―спеціаліст у сфері надання 

соціальних послуг‖, студенти зможуть відчути деякі особливості використання 

професійних методів або підходів і зможуть більш глибоко зрозуміти 

особливості та структуру надання соціальних послуг. 

На нашу думку, на старших курсах (магістратурі), коли майбутні 

спеціалісти мають сформоване розусіння їхньої діяльності та готові до 

подальшого активного та ефективного професійного розвитку, доцільне 

використання передових навчальних технологій і власного учбово-методичного 

та наукового досвіду вищих навчальних закладів, що готують майбутніх 

соціальних працівників, як на території України, так і за її межами. За 

допомогою спеціальних програм обміну студентами, студентських грантів та 

інших видів заохочення майбутніх фахівців до наукової роботи в їх галузі, вони 

матимуть змогу детальніше ознайомитися із специфікою національних та 

регіональних соціальних проблем, набути більш широкого досвіду щодо 

вирішення соціальних проблем, що перешкоджають розвитку суспільства. 

Зараз, позитивним прогрессом підготовки ―соціальних працівників‖, можна 

вважати міжнародні наукові конференції, круглі столи, випус спецільних збарни-

ків із науковими роботами студентів, а також тематичні радіо- та телеперадачі, 

що висвітлюють актуальні соціальні проблеми, що потребують вирішення. 

Література: 

1. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика) : 

Навчальний посібник, 2007. 

2. Соціальна робота як галузь науки і навчальна дисципліна [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://buklib.net/books/27462/ 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Гнида А. С., Райська А. Ю., 

студентки природничо-математичного факультету 

Національний університет  

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

м. Чернігів, Україна 

Сучасна карта розміщення населення світу свідчить про величезну 

нерівномірність у заселеності території Землі. Основна маса людей живе в 

межах помірного, субтропічного і субекваторіального кліматичних поясів на 

висотах до 500 м над рівнем моря. У 200-кілометровій приморській смузі 

проживає половина людства. Так, на 7 % площі суходолу зосереджено до 70 % 

населення світу. Водночас 15 % площі материків і островів займають «білі 

плями» - зовсім не заселені території [1]. Загальна площа України становить 

603628 км
2
, що складає 5,7% території Європи та 0,4 % площі всієї земної 

суші, де проживає 0,8 % населення планети, але розміщено воно також вкрай 

нерівномірно.  

Показником, який дозволяє чіткіше проаналізувати розміщення насе-

лення, є середня густота населення. В Україні показник середньої щільності 

населення становить 77 жителів на 1 км
2
 [2]. Це набагато менший показник від 

країн Західної Європи (110-380 осіб/км
2
), але більший від країн Східної та 

Центрально-Східної Європи (40-70 осіб/км
2
), він наближений до рівня 

балканських держав, наприклад, Греції та Болгарії тощо.  

Найвища густота населення (2016 р.) характерна для східних і західних 

областей, а також Київської області (разом з Києвом) [3]. Максимальна густота 

населення зафіксована у Донецькій області - 160,4 особи/км
2
. З-поміж 

центральних областей найгустіше заселена Дніпропетровська область - 102,5 

особи/км
2
. Тут показники густоти високі за рахунок міського населення. Цьому 

сприяє високий рівень індустріалізації названих територій. Серед західних 
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найщільніше заселені Львівська (115,2 особи/км
2
) та Чернівецька (112,0 

особи/км
2
) області, але вже за рахунок сільського населення. 

Досить низька густота населення у поліських і степових областях 

України. Мінімальний показник спостерігається у Чернігівській області - 32,5 

особи/км
2
, де істотний вплив на густоту населення мають природні чинники. До 

регіонів з найменшими показниками також належать північні частини 

Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Сумської областей. На 

півдні найнижча густота населення у Херсонській області - 37,3 особи/км
2
. 

Аналогічні показники характерні для таких степових областей, як 

Миколаївська, Запорізька й Одеська. Малозаселені території трапляються 

навіть у межах областей із високим середнім показником густоти населення. 

Наприклад, це гірські райони Закарпатської, Львівської, Чернівецької областей, 

Автономної Республіки Крим [4]. 

Нерівномірність розміщення населення України, як і всієї земної кулі, 

пояснюється чотирма головними причинами [5]: 

1)  вплив природних умов (природних властивостей ландшафту). 

Найменша густота населення спостерігається на Поліссі та степовій зоні. На 

Поліссі головним чинником є високий показник лісистості території, значна 

заболоченість, малородючі ґрунти. У степовій зоні впливає доступ до води.  

2) вплив історичного фактору -  західні регіони були заселені й освоєні 

значно раніше, ніж південь та схід України. 

3) на розміщення населення впливає сучасна демографічна 

ситуація. Демографічна криза, передумови якої склалися ще за радянських 

часів, повною мірою виявила себе в 1993-1994 рр. Із 1991р. в Україні почалося 

природне зменшення (депопуляція) населення, оскільки смертність перевищила 

народжуваність [2]. За 1991 р. природний приріст склав — 0,8, за 1995 р.— (-

5,8), а 2000 та 2005 роки мали однакові значення — (-7,6) на 1000 осіб 

населення. Депопуляція та старіння населення в державі триває. 

4) вплив соціально-економічних умов життя людей, їх господарської 

діяльності, рівня розвитку виробництва.   На Донбасі, у Дніпропетровській 
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області висока середня густота населення пов'язана з великою кількістю міст, 

зокрема дуже великих, що утворилися у процесі швидкої індустріалізації цих 

регіонів. 

З другої половини XX ст. на розміщення населення України дедалі 

більший вплив набув екологічний чинник. Так, у 1986 р. повністю відселено 

мешканців міст і сіл 30-кілометрової зони навколо ЧАЕС. Пізніше було 

визначено й інші території безумовного (обов‘язкового) відселення та 

гарантованого добровільного відселення. Люди залишають й інші зони 

екологічної кризи, які займають близько 15 % території України. 

Література: 
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2. Гілецький Й. P. Економічна і соціально географія: Посібник для 
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Харківський національний університет  

імені В.Н.Каразіна 

м. Харків, Україна 

Проблема якості в охороні здоров'я, починаючи з 60-х років ХХ століття, 

набула надзвичайно важливого значення не тільки в Україні, але й у всьому 

світі. Враховуючи виняткову необхідність вирішеної цієї проблеми, 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) було обґрунтовано і 

розроблено принципи забезпечення високої якості роботи закладів охорони 

здоров'я
1
, серед яких найбільш важливими є діяльність з підвищення рівня 

якості, що має забезпечити підвищення ефективності, об‘єктивність методів 

оцінки якості та забезпечення розкриття проблеми, їх надійність для 

обґрунтування заходів щодо покращення медичної допомоги, впровадження та 

удосконалення відповідних методичних, організаційних, управлінських, 

інформаційних та інших технологій для покращення якості, визначення заходів 

для забезпечення високої якості як складової управління охороною здоров‘я та 

постійний розвиток процесу забезпечення якості [1,2].  

Концептуальний підхід до вирішення проблем якості в медичній галузі 

пов'язаний з конкретними напрямами адміністративних, організаційних, 

кадрових, наукових, фінансових та соціально-економічних реформ, що 

передбачені національною стратегією реформування системи охорони здоров'я в 

Україні на період 2015-2020 років
2
, тобто з усіма стратегічними напрямами 

                                                           
1
 Про затвердження Концепції  управління якістю медичної допомоги у галузі охорони 

здоров'я в Україні на період до 2020 року. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 

rada/show/v0454282-11. 
2
 Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-

2020 років. Режим доступу: http://moz.gov.ua/strategija 
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розвитку охорони здоров'я. Процес безупинного розвитку якості надання 

медичної допомоги населенню передбачає використання нових концепцій 

контролю, управління, оцінки, удосконалення і забезпечення якості, 

спрямована на підвищення її ефективності. Забезпечення високої якості 

медичної допомоги населенню України і підвищення її ефективності є одним із 

пріоритетних напрямків реформування галузі охорони здоров‘я [3,4].  

З урахуванням уявлень, що склались в теорії та практиці охорони здоров'я 

України та зарубіжних країн, специфіка оцінки ефективності діяльності 

медичних закладів визначається в її спрямованості на досягнення медичної, 

соціальної та економічної ефективності [5]. Оцінка медико-соціальної 

ефективності є пріоритетною для охорони здоров'я та представляє процес 

визначення реального стану системи медичної допомоги, яка здійснюється 

шляхом порівняння зі встановленими стандартами (порівняння з базовим 

рівнем всередині самої медичної організації), або шляхом зіставлення з іншою 

організацією (зовнішнє порівняння з базовим рівнем практики з найкращими 

результатами). При аналізі ефективності медичної допомоги виділяють її 

медичну, соціальну та економічну ефективність, тобто конкретний результат, 

виражений якісними чи кількісними показниками або вимірами у грошових 

одиницях. 

 Медична ефективність визначається досягненням кінцевих результатів 

відповідно до затверджених протоколів надання медичної допомоги хворим за 

показниками одужання, покращення стану здоров‘я, стабілізації окремих 

показників здоров‘я, зменшення проявів декомпенсації, зниження кількості 

скарг, скорочення термінів перебування пацієнтів на лікуванні; відсутності чи 

зниження лікарняної летальності при окремих захворюваннях, зменшення 

кількості післяопераційних ускладнень і т.і.. 

Соціальна ефективність передбачає задоволеність пацієнтів наданням 

медичної допомоги, а саме - можливість отримання кваліфікованої спеціалізо-

ваної медичної допомоги, підвищення її доступності, зниження соціальної 

напруги за допомогою створення додаткових місць лікування, забезпечення 
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прав пацієнта на своєчасну безоплатну кваліфіковану медичну допомогу, 

додержання програм медико-соціальної реабілітації певних контингентів 

населення (інвалідів, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, декретованих груп 

населення і т.і.), зниження тривалості непрацездатності.  

Проблему економічної ефективності, яка визначається як відношення 

результату (у вартісних показниках) до витрат і виражається у визначенні 

вартості додатково виробленої продукції або суми зекономлених коштів, а 

також у встановленні економічного збитку від підвищення захворюваності, 

інвалідності, передчасної смерті тощо, можна розглядати, по-перше, з точки 

зору впливу охорони здоров'я на зростання продуктивності праці та 

національного доходу, а, по-друге, - підвищення економічної ефективності 

використання коштів у самій охороні здоров'я.  

На сучасному етапі розвитку системи охорони здоров‘я велика кількість 

наукових досліджень присвячена основній меті удосконалення управління 

медичною допомогою населенню,  визначенню тісного взаємозв'язку між 

розвитком системи охорони здоров'я і поліпшенням якості медичної допомоги 

населенню, відповідній системі контролю якості, визначенню системи 

адекватних критеріїв і показників якості надання медичної допомоги 

населенню, в зв‘язку з чим в останні десятиріччя проводяться соціологічні 

дослідження, які охоплюють різні аспекти охорони здоров'я і стосуються 

діяльності лікувально-профілактичних закладів, доступності і якості медичного 

обслуговування, медичної активності населення, проблем реформування 

охорони здоров'я, оплати медичних послуг [6].  

Провідним методологічним елементом соціології, в тому числі і 

соціології медичної галузі, є соціологічні дослідження, основним інструментом 

яких є опитування як найбільш поширений метод збору соціальної інформації. 

Опитування базується на безпосередній (інтерв‘ю) або опосередкованій 

(анкетування) соціально-психологічній взаємодії між дослідником та 

опитуваним (респондентом). Опитування потребує створення відповідного 

інструментарію. Важливим засобом у збиранні соціальної інформації є анкета, в 
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якій доцільно фіксувати лише ті запитання, на які неможливо отримати 

відповіді звичайним способом.  

Однією з провідних умов успіху при визначенні проблеми конкретного 

соціологічного дослідження є його методологічна чіткість, тому що в 

залежності від обраної проблеми проводиться визначення об‘єкта та предмета 

дослідження. Об‘єктом соціологічного дослідження може виступати носій 

конкретної соціальної проблеми, яка турбує соціальну спільноту, групу, а також 

соціальні інститути, соціальні явища та процеси. а предметом - окрема 

характеристика чи ознака об‘єкта соціологічного дослідження, тобто у предметі 

соціологічного дослідження знаходять теоретичне відображення істотні 

взаємозв‘язки проблеми та об‘єкта дослідження.  

Для адекватного проведення соціологічних досліджень щодо якості та 

ефективності медичної допомоги доцільно використовувати дані анкетування 

певних груп респондентів, а саме - споживачів (населення) і провайдерів 

медичних послуг (медичних працівників) та керівників органів охорони 

здоров‘я. Саме споживачі медичних послуг визначають ставлення до повноти і 

якості медичного обслуговування та вносять свої пропозиції щодо його 

покращення. Анкети (програми) соціологічних досліджень серед цих 

респондентів мають складатись з трьох основних блоків – першого (паспортних 

даних про респондента),  другого (основного, який містить відповіді опитаних 

пацієнтів щодо їх задоволеності медичним обслуговуванням, позитивних ознак 

надання медичної допомоги, недоліків обстеження і лікування та їх причин, 

ставлення хворих до призначень лікаря, повноту виконання лікарських 

призначень і т.ін.) та третього (останнього блоку, який містить пропозиції 

хворих з питань покращення діяльності медичної галузі). 

Анкета (програма) соціологічного дослідження серед медичних працівників 

та керівників органів охорони здоров‘я призначена для оцінки респондентами 

стану, змін та одержання пропозицій щодо покращення організації медичної 

допомоги населенню та розвитку її системи, особливо в умовах сучасних 

реформ охорони здоров‘я в Україні. 
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Висновок. Таким чином, об‗єктом соціологічного дослідження щодо  

якості та ефективності медичної допомоги є сама система медичної допомоги 

населенню України, а предметом – стан здоров‘я населення (за основними 

показниками здоров‘я - захворюваністю і поширеністю хвороб, народжу-

ваністю, смертністю та інвалідністю) та організація діяльності медичної галузі 

(організація, якість і ефективність медичної допомоги; використання сучасних 

медичних та інформаційних технологій і т.ін.). Повнота інформації щодо  якості 

та ефективності медичної допомоги за результатами соціологічних досліджень 

забезпечується інтегральною оцінкою думки всіх груп респондентів, які 

зацікавлені в одержанні та наданні доступної, якісної та ефективної медичної 

допомоги 
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МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: 

ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 

 

Качмала В.І., 

кандидат історичних наук, 

 доцент кафедри документознавства,  

Державний університет телекомунікацій 

м. Київ, Україна 

         Розвиток сучасної філософської думки торкається багатьох проблем 

існування людини в глобальному техногенному світі. Стало цілком очевидно, 

що тенденції постіндустріального суспільства трансформують людську 

природу, змінюють іі світогляд, впливають на свідомість, формують 

ментальність. За останнє десятиліття створено технічні та психологічні 

феномени, які в науковій літературі позначаються такими термінами: цифрова 

культура, кіберпростір,  «ВР- технології», «віртуальна реальність», а це в свою 

чергу сформувало нову якість сприйняття та світогляд сучасної людини. 

        Дане питання є вкрай актуальним для науково-філософських дискусій і 

потребує продовження його вивчення, адже ні у кого не викликає сумніву той 

факт, що постіндустріальне інформаційне суспільство спричинило цілу низку 

змін в існуванні людини як суб‘єкту, що виживає в радикально нових умовах 

життя, в новій інформаційній реальності.  

        Саме поняття віртуальної реальності походить від «віртуальність», що 

позначало в схоластиці зв'язок між реальностями, які належать до різних рівнів, 

переважно між реальністю божественною і земною. У другій половині ХХ 

століття під віртуальністю стали розуміти можливе, потенційне, умоглядне. З 

1980-х рр. поширився термін «віртуальна реальність» для позначення 

комп'ютерних систем, що дають користувачеві інтерактивне стереоскопічне 

зображення. Зрештою його головним значенням стала імітація дійсності з 

допомогою комп'ютера і різних пристроїв, що діють на органи чуття. Якщо 
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сформулювати більш детально, то  віртуальна реальність – це створене 

комп‘ютером тривимірне середовище, з яким може взаємодіяти людина. 

Завданням окулярів віртуальної реальності є перехитрити мозок таким чином, 

щоб він сприймав видиме за реальне за допомогою спеціальних технологій. 

        Концептуальні основи змісту інформаційного суспільства обґрунтували 

відомі західні вчені: Е.Тоффлер, З.Бжезінський, Д.Белл, М.Кастельс та ін. [1 - 3, 

5]. Науковці виокремили характерні  ознаки постіндустріалізації: будь-яка 

організація і в будь-який час може отримати доступ до інформаційних ресурсів, 

необхідних для професійної діяльності або в особистих цілях; створено 

розгалужену інформаційну інфраструктуру, що дозволяє поповнювати і 

оновлювати інформаційні ресурси в кількостях, необхідних для вирішення 

завдань соціального, економічного та науково-технічного розвитку. Так, 

одному з найбільш яскравих теоретиків інформаційного суспільства 

Е.Тоффлеру належить твердження про те, що ми живемо в світі «blip culture» 

(відображеної, екранної, мерехтливої культури), те що зараз називають 

«віртуальна реальність». Відтворення ідеальної моделі світогляду дає 

можливість відкриття нових горизонтів для розвитку особистості. Надзвичайно 

важливим з світоглядно-антропологічної точки зору є твердження Е.Тоффлера 

про те, що мислення образами перетворюється в мислення відображеними 

(віртуальними) образами[5, с.10]. 

          Як відомо, за своїм змістом світогляд представляє собою цілісне 

утворення, в якому інтегровані у свідомості людини загальні уявлення про світ, 

принципи, закони, оцінки тої чи іншої епохи. Такі уявлення прагнуть до 

завершеної цілісності, припускаючи в своїй структурі раціонально доведені 

істинні значення про світ, певні оцінки, переконання[6, с.213].  

         Сам термін «віртуальний» має свою історію: в добу Середньовіччя 

схоласти прагнули відповісти на питання, як абсолютні сутності реалізуються в 

певних часових та окремих явищах та подіях. Так, Т.Аквінський за допомогою 

поняття віртуальності вирішував одну з ключових проблем середньовічної 

філософії – яким чином існують реальності різного рівня, наприклад, душа 
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мисляча, душа тваринна, душа рослинна.З розвитком інформаційних технологій 

поняття віртуальної реальності набуває нового змісту. Так, ряд філософських 

ідей активно розроблялись в рамках постмодерністської парадигми відомими 

науковцями Ж.Дельозом та Ж.Бодріяром, саме вони застосували теорію 

симуклярів (знак, що набуває свого власного існування, створюючи свою 

реальність). Він починається там, де закінчується подібність і починається 

віртуальна реальність[6, с.214]. 

            Сучасні українські науковці О.П.Кивлюк та Ю.І.Мордоус стверджують, 

що «віртуальна реальність, охоплюючи все нові й нові сфери людського буття 

стає символом реальності інформаційного суспільства…  Вона задовольняє 

потребу людей у спілкуванні, обміні інформацією, у творчій реалізації, це світ 

людського буття, світ творчої фантазії, створюваний у процесі моделювання 

потенційних ситуацій розвитку реального світу» [4, с.24 -25]. Слід зауважити, що 

«інформаційний тиск» на людину з кожним роком зростає, доступність великих 

масивів інформації вимагає часу і зусиль для їх осмислення. А це потребує під-

вищення інтелектуальних функцій та підняття навчального рівня української 

молоді. Так, віртуальна реальність дозволяє учням та студентам краще та цікаві-

ше вивчати щось нове, особливо через високу інтерактивність, якою володіє ця 

технологія. На уроках географії можна опинитися в будь-якій країні світу за 

лічені хвилини, біології – вивчати рослини зсередини, астрономії – подорожува-

ти космосом. Як приклад, польська компанія The Farm 51, яка займається розроб-

кою відеоігор та програм для VR, минулого року випустила унікальний проект 

 віртуальної реальності про Чорнобиль, який поєднує в собі відеоігри з освітнім 

елементом. Компанія зазначає, що VR – це не лише розваги, але й важливі 

соціальні теми, і тому не тільки ознайомлює людей з історією катастрофи, але й 

жертвує частину грошей з продажу гри на допомогу постраждалим. 

             Отже, в сучасному суспільстві, людина продовжує бути предметом 

спеціального дослідження. Адже   тільки в адекватному розумінні її потенціалу 

розкривається перспектива нових можливостей використання переваг 

інформаційного суспільства, відбувається усвідомлення об‘єктивної потреби в 
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переході інформаційних технологій на якісно новий рівень, що прискорює 

потреби людини в саморозвитку, творчості, відкритті нових можливостей. 
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Світ дуже змінюється, навколо нас безліч інформації, тому завчати все на 

пам'ять є безглуздим, ми маємо навчити дітей вміти користуватися інформа-

цією та знаходити необхідну. На сьогоднішній день в Україні впроваджують 

реформу профільної освіти, проект «Нова українська школа».  

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, 
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виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином Укра-

їни, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідо-

мого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської 

активності». Проект Закону України «Про освіту» 3491-д від 04.04.2016 [1]. 

Ми звернулися до зарубіжного досвіду впровадження профільної освіти, а 

саме: Франції, Голландії, Шотландії, Англії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії. 

Учні цих країн до 6-7 класу отримують однакову освіту. Далі учням необхідно 

визначитись з вибором профільної освіти. В більшості країн існує два напрямки 

освіти «академічний» який підготовлює учня до вступу в університет, та «про-

фесійний» який має вузько направлену спеціалізацію, учень вивчає предмети 

які стосуються майбутньої професії, це допомагає зняти навантаження з стар-

шокласника, якщо ми подивимось на сучасну освіту то учні перенавантаженні, і 

це значно знижує якість вивченого.       

 В США існує три профільних класи на останніх трьох роках навчання,                                

академічний, загальний і професійний, в якому дається передпрофесійна 

підготовка. Існує програма за якою йде підготовка до вступу у профільні класи. 

У середній школі учнів заохочують активно брати участь у гуртках, 

факультативах, обирати елективні курси та, головне, діагностують рівень їх 

знань, умінь і навичок [2,3].  

Надається можливість спробувати себе у професії до якої учень має 

схильності, наприклад, пройти практику в лікарні, дитсадку або майстерні. 

Також старшокласники відвідують навчально-виробничі комбінати, де мають 

можливість ближче познайомитись з професією та обрати заняття за своїми 

нахилами. Учням пропонують професії, доки яких у них є схильності та 

уявлення про професію яка буде співпадати з вимогами обраного фаху. За 

теорією Ф. Парсонса, саме це має гарантувати успіх [4]. 

Мета доповіді – розкрити можливості профільної освіти, яка допоможе в 

зростанні учня як особистості.  

Про те, що навчання в профільній школі повинно будується на принципах 
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гуманної педагогіки і розвивається в школі, свідчать роботи Ш. Амонашвіллі, 

Артемова Л.К., Розумовського А.Г., Горенкова Е.М., Попової М.В.  

Афанасьєва Т.П., Немова Н.В., Чистякова С., Родичев Н.Ф., Новикова 

Т.Г., Павлищев А.А., Кисельова А.Ф., пропонують педагогічну систему в 

основу яких покладено індивідуальні плани навчання для кожного учня.  

Аналізуючи останні дослідження ми виявили що учні здійснюють не 

самостійний вибір траєкторії освіти. Ця тенденція породжується не знанням 

професій, тиском батьків, та відсутністю системи підготовки до вступу в 

профільні класи. 

Також дуже важливим є з‘ясування потреби в спеціалістах на вітчизняно-

му ринку праці та складання перспективного плану для школярів, що допоможе 

їм орієнтуватися, які професії будуть затребувані через певний час, урізному-

нітнення навчального процесу в українській старшій школі. 

Аналізуючи систему освіти різних країн, ми виділили важливі перспек-

тивні напрями впровадження досвіду профільної диференціації навчання в 

українську освітню систему: 

- поглиблене вивчення різних професій які є актуальними на ринку 

праці; 

- практика на підприємствах, за для спроби себе в різних професіях які 

цікавлять старшокласника; 

-  запровадити в державних школах аналог системи «ґайденс» для 

створення сприятливих умов допрофільного та профільного навчання та 

вирішення питань профільної диференціації навчання; 

- підвищити мотивацію до набуття учнями старших класів компетент-

ності в обранні навчального профілю під час виконання ними тестових завдань 

та самостійних дослідницьких, проектних і творчих завдань профорієнтацій-

ного спрямувань;  

- активізувати в школах проектну діяльність, спрямовану на формування 

компетентності учнів 10–11 класів у виборі навчального профілю;  

-  впровадити в навчальний процес середніх загальноосвітніх закладів 
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комплексні програми профільного спрямування, тренінги для розширення між 

предметних зв‘язків;  

-  залучати батьків дітей до інтенсивнішої співпраці з шкільними 

закладами освіти та активної участі в навчанні й вихованні дітей [2].  

Отже, необхідно формувати чітку систему допрофільного та профільного 

навчання, залучати до співпраці батьків, регулярно проводити тести, опитуван-

ня та застосовувати різні ефективні методики для того, щоб допомогти учневі 

зробити правильний, своєчасний вибір. Дуже важливим при цьому є вивчення 

та запровадження досвіду інших країн з успішною системою профільної освіти. 
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