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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 124.1: 37.014.5: 001.57
В.Ю. Арешонков,
здобувач
(Житомирський державний університет)

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЧИННИК ПРОЯВАМ СВІДОМІСНОГО
ЕКСТРЕМІЗМУ В ДОПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ
У статті розглядається проблема необхідності впровадження громадянської освіти в допрофільну підготовку учнів загальноосвітніх шкіл. Громадянська освіта розглядається автором як адекватна відповідь суспільства та держави на виклики постсучасності.
Основна функція сучасної освіти – соціалізація особистості. Соціалізація в сучасних умовах – це
формування особистості, адекватної викликам постсучасності, особистості, що відповідає вимогам гуманізації відносин між людьми епохи глобалізації.
Від стану справ у національній системі освіти значною мірою залежить успіх усього процесу соціальної модернізації та державотворення в Україні, оскільки саме тут повинні сформуватися ціннісні орієнтири та мотиви діяльності людей, відповідні тим формам соціального устрою та практики, що мають бути вибудувані в процесі реформ. Коли ми говоримо про постмодерну особистість, то маємо на увазі часткову втрату індивідуальної своєрідності, точніше втрату жорсткої визначеності, єдиноголосся за рахунок
практично безмежної відкритості, поліфонічності, здатності до розвитку. Постійні зміни, відповідно до
мінливого середовища, є для такої постмодерністської особистості нормою життя, якої ніхто не декларує,
навіть не помічає.
За словами О. Овчарук, реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, що відбуваються останні двадцять років у європейських країнах і пов’язані з визнанням значимості
знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються створення нових освітніх стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання [1: 13] . У контексті зазначеного профілізація старшої школи є однією з
ключових проблем у загальнодержавному проблемному полі освітніх реформ. Саме впровадження профільного навчання безпосередньо пов’язане з процесом гуманізації освітньої діяльності, яка перестає
бути вузьким придатком економіки, спрямованим на підготовку фахівців для різних галузей суспільної
діяльності. Освіта перетворюється в генератор ціннісних орієнтацій для індивіда та для суспільства в
цілому. Вона здійснює випереджувальне проектування соціальних реальностей на перспективу. За словами В. Огнев’юка, на місце нинішньої цивілізації матеріальних цінностей повинна прийти цивілізація
освіти. У новій цивілізації освіта має шанс стати основною підоймою суспільного прогресу, вона впливатиме на формування світоглядних та ціннісних переконань людини. Цивілізація освіти, відповідно, потребуватиме освіченої людини (Homo educatus), яка, на відміну від людини знаючої, буде не тільки споживачем, носієм, виробником і власником знань, а насамперед гармонізатором знань і духовних
цінностей [2: 105].
В Україні, на думку експертів, моделі профільної організації можуть стосуватись організації школи за
одним профілем (напр., гуманітарним, математичним, технічним тощо) або за багатьма профілями (за
наявності необхідних педагогічних кадрів, ресурсів тощо). Окрім того, може бути організовано профільне навчання на базі опорних шкіл, що мають більші ресурси й необхідні кадри, або можливе використання ресурсів різних шкіл для профільного навчання в мережі декількох шкіл. Можливе також широке застосування дистанційних форм навчання, кооперації багатьох навчальних закладів різних типів і рівнів
(наприклад, залучення необхідних фахівців з ВНЗ, училищ тощо). Експерти наголошують на необхідності врахування різних рівнів профільного навчання. Рівні профільного навчання можуть передбачати ступені поглибленого навчання з різних предметів. Але необхідно також розробити систему допрофільної
орієнтації учнів за їх здібностями. І саме тут виникає проблема спрямування та змістовної наповненості
навчальних допрофільних дисциплін. На нашу думку, допрофільний блок шкільної освіти повинен, крім
іншого, містити ті дисципліни, що формують громадянськість, правову й політичну свідомість учнів та
вчать цивілізовано вирішувати конфлікти. Саме цим сегментом шкільної освіти формується протидія
свідомісному екстремізму та нетерпимості, які породжують глобальну проблему сучасності – проблему
тероризму. Ось чому вибір стратегії шкільної освіти може стати чи не стати свідомісним запобіжником
можливим жахливим проявам постсучасності, які мають глибоке коріння й в українській історії.
© Арешонков В.Ю., 2004
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Завданням нашої статті є доведення необхідності впровадження в допрофільну підготовку учнів комплексу громадянознавчих дисциплін та інтерактивних методик їх викладання з метою формування особистості громадянина, створення в дітей своєрідного свідомісного "запобіжника" проявам екстремізму,
практичної підготовки особистості до цивілізованого вирішення конфліктів. На жаль, досі ці курси
сприймаються як данина реформаційній моді, на їх вивчення адміністрацією навчальних закладів не відводиться необхідний час. Лише у випадках створення гуманітарних профільних класів ці дисципліни
"попадають" у навчальний план. На наше глибоке переконання, подібні курси повинні отримати статус
допрофільних, оскільки саме вони формують громадянську позицію та політичну й правову свідомість
учнів як запоруку стабільності в суспільстві та державі.
Відомо, що епоха постсучасності крім нових вимог до людини породжує нові глобальні проблеми, які
необхідно осмислити та вирішувати. Серед проблем сучасного людства в останні роки гостро постала
проблема глобальної злочинності. Це, насамперед, індивідуальний, організований та міжнародний тероризм. Як не раз зазначалося в матеріалах ООН, без ефективної програми протидії злочинність, яка дедалі
більше набуває статусу міжнародної й організованої, може стати серйозною загрозою для соціального й
економічного розвитку багатьох країн, зруйнувати демократичні засади їхньої державності.
Політичний екстремізм та тероризм протягом людської історії йшли поряд. "Макіавеллізм", "екстремізм", "радикалізм", "нігілізм" – це поняття, які знаходяться поряд з поняттям "тероризм".
Тероризм як явище в тих чи інших формах був завжди присутній у суспільних відносинах для вирішення індивідуальних, групових чи класових інтересів. Тероризм у загальному значенні – це переслідування з погрозами насильства, створення атмосфери страху для особи, групи чи суспільства. Політичний тероризм – здійснення політичної боротьби засобами залякування, насильства аж до фізичної
розправи з політичними супротивниками; дестабілізація суспільства, державно-політичного ладу шляхом
систематичного насильства і настрахання, політичних убивств, провокацій.
Вітчизняна історія зафіксувала факти терору особи проти державної влади й суспільства та держави
проти особи й народу. Вітчизняна історія пам’ятає "нечаївщину" та "ткачовщину" як прояви політичного
ультранігілізму, що починалися з проникнення вірусу епідемії нігілізму в середовище молоді й створення "молодіжної контркультури" серед учнів і студентів з їхнім надмірним максималізмом та наївною
вірою в насильницько-чудодійний спосіб "визволення народу від експлуатації". С.Франк у статті "Етика
нігілізму" визначає класичного вітчизняного молодого інтелігента кінця ХІХ початку ХХ століття як
войовничого монаха нігілістичної релігії земного благополуччя. С. Франк зазначає, що революційний
інтелігент і за настроєм, і за способом життя – монах. Він ховається від реальності, тікає від світу, живе
поза межами справжнього історичного побутового життя, у світі привидів, мрій та благочестивої віри.
Купка відгороджених від мирського життя монахів оголошує світові війну, щоб примусово ощасливити
його й забезпечити його земні матеріальні потреби [3: 178-179]. Деякі прояви подібного радикалізму в
молодіжному середовищі характерні для політичного життя і в епоху пострадянської історії України.
Політичний тероризм, попрання права як природного, так і нормативного в ХХ столітті продемонстрували політичні режими багатьох європейських країн. Серед явищ, що породив більшовизм, – терор,
який розпочався зі знищення будь-якої свободи друкованого слова і який "прославився" системою масових репресій. Політичний екстремізм та тероризм знайшли себе і в азіатських моделях тоталітарних режимів. Мао Цзедун наголошував, що гвинтівка породжує владу.
Епоха глобалізації та поява нових засобів знищення людського життя в епоху постмодерну висунули
проблему тероризму на перші місця в рейтингах глобальних проблем людства. Коріння сучасного тероризму знаходиться в політичних, соціально-економічних, психологічних, етичних, релігійних,
інформаційних проблемах життя. Саме тому пошук форм та методів протидії цьому лиху стає нагальною
потребою сучасного суспільства загалом, а освіти зокрема.
Система освіти як система соціалізації особистості повинна запобігати потенційним негативним проявам у системі взаємодії "людина – людина" та "людина – суспільство". Зрозуміло, що змінити людську
природу неможливо і тому на об’єктивні прояви злочинності індивідуальної, групової, міжнародної необхідна адекватна відповідь державних правоохоронних органів. Це – наукова проблема, вирішенням
якої зайняті спеціалізовані інституції. А от протидія поширенню в масову свідомість "вірусів" нетерпимості, насильства, нігілізму як способів реалізації певних інтересів повинна здійснюватись у системі національної освіти й виховання. Саме в цій сфері знаходиться поле діяльності для шкільної освіти.
На нашу думку, основне завдання вітчизняної освіти в системі протидії проявам громадянського нігілізму та екстремізму – це формування високого рівня політичної та правової свідомості учнів і навчання
цивілізованому розв’язанню конфліктів. Робота в зазначених сферах дасть можливість запобігти в майбутньому поширенню насильства, оскільки, відповідно до конвенціонального й соціального біхевіоризму
агресивна поведінка – не природжена реакція, а результат навчання в процесі соціалізації.
Методологічною основою розгляду феномену правової свідомості є роботи К.АбульхановоїСлавської, О.Артем`євої, М.Бахтіна, В.Василюка, В.Зінченка, О.Леонтьєва, О.Лосєва, В.Налімова,
С.Рубінштейна та ін.
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Проблеми політичної соціалізації особистості ґрунтуються на працях таких дослідників, як В. Андрущенко, В. Бабкін, О. Бабкіна, В. Барулін, І. Бичко, І. Бойченко, І. Бондарчук, М. Вівчарик, В. Воронкова, В. Гаєвський, Л. Губерський, Г. Горак, В.Грушин, П. Копніна, В. Кремінь, І. Кресіна, В. Лісовий,
А. Лой, М. Мамардашвілі, М. Михальченко, М. Мокляк, В. Пухляк, В. Пилипенко, В. Ребкало, С. Рябов,
П. Сергієнко, В. Толстих, А. Улєдов, В. Шинкарук, А. Чередніченко, Т. Ящук та ін. Проблема політичної
соціалізації розглядається в роботах Дж. Долларда, Н. Міллєра, О. Маурера, Р. Сірса, Ф. Грінстайна,
Р. Лейна, Д. Істона, Дж. Деніса, Р. Хєсса, О. Шестопал та ін. Проблема ідентичності розглядається в роботах Е. Еріксона, М.Куна, Д. Кембела, В. Агєєва, Т. Адорно, M. Хогга, Д. Aбрамса, П. дю Преза, Г. Старовойтової, Н. Шульги та ін.
Вагомий внесок в обґрунтування актуальних проблем громадянського виховання молоді вносять науково-теоретичні дослідження В.Андрущенка, Р.Арцишевського, М.Боришевського, М.Задерихіної,
І.Зязюна, П.Ігнатенка, О.Киричука, Н.Косарєвої, В.Кременя, Л.Крицької, Т.Ладиченко, В.Оржеховської,
О.Пометун, В.Поплужного, А.Сиротенка, О.Сухомлинської, Г.Філіпчука, К.Чорної. Питання європейської стратегії громадянської освіти та виховання учнів ґрунтовно висвітлено в публікаціях П. Вербицької,
Г.Єгорова, М.Рагозіна, І.Тараненко.
Ми ж наголошуємо на необхідності осмислення важливості громадянознавчих дисциплін не тільки в
старших класах середньої загальноосвітньої школи, а також у допрофільному навчанні, акцентуючи увагу на їхньому зв’язку з феноменами політичної та правової свідомості, конфліктністю й синергізмом
суспільних відносин.
Правову свідомість науковці визнають різновидом соціальної свідомості. Як особлива форма суспільної свідомості, правосвідомість об’єднує погляди та ідеї, уявлення, переконання, емоції, почуття індивидів, їхніх об’єднань чи всього суспільства в цілому стосовно права і його ролі. Правосвідомість передбачає осмислення та відчуття права, оцінку права, усвідомлення необхідності створення розвиненої системи законодавства, осмислення потреби у змінах і доповненнях чинних нормативно-правових актів, осмислення процесу й результатів реалізації права, співвіднесення правових цінностей з іншими (моральними, політичними тощо). Правосвідомість впливає на поведінку людини разом з нормами права або наперекір їм. Все залежить від того, наскільки існуюча норма адекватна правосвідомості і як повно вона регулює суспільні відносини.
Важливим чинником формування правосвідомості, як зазначає Н.О.Ткачова, є залучення учнів до активної практичної діяльності як розумової, так і суспільно-корисної [4: 73]. Це сприяє тому, що учні з
об’єкта ідейної інформації перетворюються в її суб’єкта, її активного носія, виховуються правові переконання, відповідальність, формуються навички й мотиви правомірної поведінки. Саме на таку діяльність
спрямована навчальна дисципліна "Практичне право". Основні цілі цього курсу – дати дітям правові
знання, ознайомити з правами та обов’язками громадян у демократичній державі, формувати громадянську культуру. Дисципліна є комплексом занять з практичного застосування права у повсякденному житті. Їхнім завданням є розвиток компетенцій, на яких базується вітчизняна правова система шляхом систематичного навчання із застосуванням інтерактивних методик. Програму "Практичне право" засновано
в Україні за сприяння освітньої організації "Street Law, Inc.", яка 25 років працює над розробкою і втіленням програм практичної правової освіти школярів. Курс "Практичне право" з 1998 року розвивається
в Україні інформаційно-методичним центром "Дебати".
Політичну соціалізацію особистості можна розглядати як результат власної активності політичного
суб'єкта, метою якого є привласнення ресурсів і можливостей суспільства, самовизначення і досягнення
ідентичності, включення до соціальної системи й інститутів. Метою політичної соціалізації є формування потреби бути громадянином. Політична соціалізація залежить від діяльності суб’єктів на всіх рівнях
формування цілісної особистості, яка потрапляє до центру політичної активності й зумовлює позитивні
зміни в суспільстві, а це можливо лише за високої якості її свідомості та ефективності виховної роботи.
Тому політична соціалізація школярів – одна з центральних, фундаментальних у теоретичному і прикладному значенні тем. Визначення сутності цього явища, дослідження його об’єктивних і суб’єктивних
основ має надзвичайну актуальність, є вихідним і ключовим в теорії і методології становлення правової
держави й громадянського суспільства.
Нинішній етап формування українського суспільства висуває на перший план громадянську освіту як
потужне знаряддя політичної соціалізації, інтегрування особистості в політичну систему на фундаментальних засадах рівності, взаємної відповідальності й почуття власної гідності. Громадянська освіта має
допомогти людям долати політичну апатію, навчити мирними способами здійснювати громадянську діяльність, розв'язувати соціальні конфлікти.
На думку П. Вербицької, громадянська освіта – це система навчально-виховних заходів, спрямованих
на формування громадянськості як інтегративної якості особистості, котра усвідомлює свої права й обов'язки щодо суспільства й держави; залучення молоді до демократичної системи цінностей; формування
індивідуального досвіду активних і відповідальних дій у демократичному суспільстві. Громадянська
освіта передбачає три основні компоненти: пізнавальний (розуміння прав та обов'язків, моральне та кри5
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тичне мислення, усвідомлення цінностей), сприймальний (емоції, самоповага, відчуття ідентичності й
лояльності) та діяльнісно-поведінковий [5].
Узагальнюючи зарубіжний досвід, доцільно виділити такі домінуючі форми організації громадянської
освіти в школі: громадянська освіта як окремий навчальний предмет у старших класах (у більшості європейських країн, США); інтеграція основ громадянської освіти в курси інших дисциплін (Норвегія, Данія,
Швеція, Бельгія, Великобританія); громадянська освіта у формі міждисциплінарного модуля, сконцентрованого на специфічних проблемах (Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Чехія, Франція) [5].
Дослідники наголошують на наступних завданнях громадянської освіти:
·
політико-правових (вивчення правової законодавчої бази, демократичних принципів функціонування політичної системи та державної влади, формування демократичної громадянської позиції, правової відповідальності, навичок участі в політичному житті);
·
культурологічних (оволодіння вітчизняною і світовою історичною та культурною спадщиною,
формування культури міжлюдських взаємин);
·
соціальних (розуміння соціальних відносин у суспільстві, формування мотивації соціальної поведінки особистості, набуття соціальних навичок);
·
економічних (розуміння сутності ринкових відносин, основних економічних принципів, системи соціального забезпечення та соціального захисту, формування професійної практики, економічних
навичок).
На відміну від дедуктивно-структурованих традиційних шкільних предметів, громадянська освіта
охоплює різні аспекти автономних соціальних і гуманітарних наук. Інтегруючи ці елементи навколо специфічних завдань і проблем, громадянська освіта є міждисциплінарним предметом. Така інтеграційна
модель характеризується меншою внутрішньою когерентністю, порівняно з традиційними шкільними
предметами; більшою увагою до практичних проблем, вимог, рішень, що надає їй динамічності та мобільності; ефективнішим засвоєнням змісту громадянської освіти, порівняно з іншими предметами, проте
більшою мірою залежить від використання активних методів неформального навчання.
Зміст громадянської освіти П. Вербицькою структурується наступним чином: набуття знань; формування власного ставлення до демократичних цінностей; формування системи поглядів; набуття інтелектуальних умінь; призвичаєння до активної участі в суспільному житті.
Громадянська освіта впроваджується в школах шляхом викладання дисциплін "Ми – громадяни",
"Громадянська освіта", шляхом реалізації суспільнокорисних акцій "Слідами історії", "Громадянин" тощо. Учителі суспільних дисциплін об’єднані в громадські організації (Всеукраїнська асоціація вчителів
історії і суспільних дисциплін "Нова Доба") тощо. Викладання цих дисциплін переважно здійснюється
інтерактивними методами, які не тільки допомагають засвоювати інформацію, а й дають практичні навички спільної діяльності, в тому числі вчать цивілізовано вирішувати конфлікти.
За Р. Дарендорфом, конфлікт – це перманентний стан соціального організму, оскільки не наявність, а
відсутність конфлікту є чимось дивовижним і ненормальним. Привід до підозри виникає тоді, коли знаходиться суспільство або організація, в яких не видно виявлення конфлікту. У синергетичному баченні світу
конфлікт є незмінним атрибутом появи нових ідей, технологій і збереження багатоманіття соціокультурних форм буття. Для практики керівництва конфліктами є важливим теоретичний висновок В.
Свєтлова: "За певних умов конфлікти можуть сприяти стабільному розвитку системи (стабілізаційні конфлікти) і, навпаки, при певних умовах відсутність конфліктів (синергізм й антагонізм системи, що досягли
певного критичного рівня) також призведе до руйнування системи" [6] .
Конфліктологія сьогодні – це не данина моді, а інструмент вирішення нагальних проблем у всіх сферах
суспільного життя. Особистість, вихована на принципах шанування безконфліктності, у кризових ситуаціях здатна до непрогнозованих вчинків. Саме тому вміння розв’язувати конфлікти повинні формуватись у
дітей молодшого шкільного віку. Та й сама організація навчального процесу повинна трансформуватись з
"безконфліктного" менторського навчання у повній тиші класу до поліфонічного творчого хаосу, яким
вчителю набагато важче керувати. Отже, проблема навчання вирішення конфліктів є водночас проблемою
підготовки фахівців системи освіти та їхньої післядипломної перепідготовки.
Курси "Практичне право" та "Громадянська освіта" передбачають теми та методики з конфліктології. І
в сучасній школі це поки що єдині дисципліни подібного спрямування.
Таким чином, у допрофільну підготовку учнів загальноосвітніх шкіл необхідно впроваджувати комплекс громадянознавчих дисциплін з метою створення свідомісного запобіжника проявам екстремізму та
практичної підготовки особистості до цивілізованого вирішення конфліктів у постмодерному суспільстві. Саме для такої роботи підготовлені та повинні обов’язково впроваджуватись у практику початкової та
базової середньої освіти громадянознавчі дисципліни, зорієнтовані на інтерактивні методики викладання,
оскільки впровадження курсів з громадянської освіти є універсальним засобом формування політичної і
правової свідомості учнів.
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Арешонков В.Ю. Гражданское образование в допрофильной подготовке учащихся.
В статье рассматривается проблема необходимости внедрения гражданского образования в допрофильное обучение учащихся общеобразовательных школ. Гражданское образование рассматривается
автором как адекватный ответ общества и государства на вызовы постсовременности.
Areshonkov V. Yu. The Сivic Education in a Before-in-depth Study of Subjects in the Schools .
The problem of the necessity of a civic education inculcation to the before-in-depth study of subjects in the
schools is considered in the article. The civic education as an adequate response of the society and government
to the post-modern demands is considered by the author.
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ІДЕОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ
У боротьбі з тероризмом, поряд із застосуванням сили, необхідно змінити свідомість суспільства. Без
таких змін ефективне подолання тероризму неможливе.
Проблема тероризму – одна з найактуальніших у сучасному суспільно-політичному житті планети.
Терористичні акції забирають сотні, тисячі життів мирних громадян, дестабілізують політичні системи,
спонукають політичні режими різної спрямованості та різного рівня демократизму переважно до силових
методів стабілізації суспільного буття. Вихід із становища, в яке потрапило людство на початку XXI століття, шукають всі: уряди, відомі політики, представники так званих "силових структур" різних держав,
політологи, соціологи, психологи і філософи. Завдання науковців, стосовно цієї проблеми, полягає в розкритті сутності явища в умовах початку ХХІ ст. і моделюванні процесу протидії тероризму з боку урядів
та суспільства в цілому. Зроблено в справі аналізу тероризму багато. Найбільшим досягненням у цьому
напрямку, на нашу думку, є гіпотеза організаційної моделі сучасного світового тероризму, яка в загальних рисах описана Ю.Марченком: "Терористична мережа будується не за принципом і логікою держави,
а за логікою пов’язаних, скоординованих, але не підпорядкованих один одному вузлів, тобто за логікою
мережених структур" [1: 62].
Ряд авторів у своїх роботах вказують на ті зрушення у суспільній свідомості, що сприяли появі передумов ідеології тероризму, більше того, висувають оригінальні гіпотези, які моделюють психологію тероризму й показують витоки його ідеології [2: 35]. На основі цього робиться висновок про необхідність
ідеологічної та моральної протидії тероризму. Крім того, йдеться про формування філософії антитероризму, постановку перед нею конкретних завдань. "...Докорінна вимога антитерористичної філософії – послідовний спротив тероризму, непримиренна боротьба з ним, його міфологією та ідеологією", – стверджує В. Заболоцький [3: 636]. Разом з тим, у більшості публікацій акцентується увага на аналізі явища
тероризму, реальних та уявних суперечностей, що його зумовили, багато уваги приділяється класифікації
тероризму за різними логічними основами. Щодо розробки філософії антитероризму публікацій значно
менше, можливо, тому що аналізом явища загалом займаються фахівці з політології та суміжних з нею
наук. Спробуємо внести свою частку в розуміння цієї проблеми.
Завдяки економічному, соціально-політичному, науково-технічному прогресу XX століття світ став
єдиним, не досягнувши хоча б відносної духовної та світоглядної однорідності з кардинальних проблем
людського буття. Саме тому глибинними причинами появи тероризму більшість авторів вважають глобальні суперечності "Схід-Захід", "Північ-Південь", "Розвинені й ті, що лише стали на шлях розвитку",
"Багаті – бідні" тощо. Все це має місце в сучасному непростому суспільному житті, але потрібно
пам’ятати інше: "...тероризм як засіб політичної боротьби з’являється не там, де реальні життєві показники надзвичайно низькі, а там, де виникає відчуття бідності, несправедливості та безвиході" [1: 66].
Протистоять одна одній не лише економічні, політичні та військові системи чи елементи цих систем
між собою. Об’єктивні суперечності є передумовою появи тероризму, а практика тероризму визріває в
головах людей. У сучасному єдиному світі протистоять типи світоглядів, які є складовою ментальності
різних народів, різних регіонів, різних віросповідань тощо. І доки людство не сформує світоглядну парадигму, яка б допускала розуміння іншого й терпимість до його іншості, буде існувати постійна передумова виникнення суперечностей, які продукують конфлікти, а відтак, і спокусу вирішити суперечність
силовим, у тому числі й терористичним, засобом. І хоча силові методи не дають можливості знайти суперечності, а лише стримують їх та поглиблюють – бажання застосувати силу лишається.
Перш за все, потрібно звернути увагу на те, що якась частина людства, не лише уряди, політики та
державні органи, а частина цілого людства, яка складає певну соціальну систему чи коаліцію систем,
мають проявити ініціативу у формуванні нової світоглядної парадигми. В якому напрямку необхідно
вести роботу для зміни світоглядових настанов?
Серед проблем, які вимагають негайного вирішення, є потреба змін суспільної свідомості у ставленні
до проявів тероризму. Тероризм мало засуджувати, мало вимагати від урядів, відповідних державних
органів захисту суспільства від тероризму. Необхідно, щоб кожен член суспільства зрозумів свою причетність до справи боротьби з тероризмом. Сітьова модель тероризму має системну подібність до епідемічних інфекційних захворювань. У зв’язку з цим цікаво прослідкувати деякі історичні аналогії.
Чому в Римській імперії, яка фактично включала в себе всю Західну Європу, масові епідемії інфекційних захворювань були явищем швидше випадковим, ніж закономірним? І чому феодальна Європа, що
прийшла на зміну Римській імперії, так потерпала від епідемії? Справа в тому, що санітарно-гігієнічна
культура в Європі за часів римського панування була набагато вищою, ніж в період Середньовіччя. Ко© Білодід Ю.М., 2004
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жен римлянин був носієм цієї культури, і ця культура прищеплювалась варварам. Суспільству з високою
санітарно-гігієнічною культурою набагато легше боротись з епідеміями інфекційних захворювань, а для
суспільства з низькою гігієнічною культурою епідемії – одне із найжахливіших бід. Суспільство, в якому
всі громадяни активно протидіють ідеології, політиці й військовій практиці тероризму, значно більше
захищене від згубних наслідків терактів, ніж те суспільство, громадяни якого чекають порятунку лише
від відповідних державних структур.
Доказом цього стали події 1 вересня у Беслані. Патрульні блок-посту за хабар пропустили в містечко
терористів, які скоїли безпрецедентний злочин проти людства, загубивши життя сотень дітей. У Беслані
всі знали, що міліціонери на блок-постах беруть хабарі, але ж мовчали до того часу, доки це хабарництво
не призвело до трагедії, нечуваної за своєю жорстокістю.
Тезу про відповідальність кожного необхідно більш фундаментально обґрунтувати, але в межах публікації зробити це складно. Обмежимось лише констатацією того, що на пострадянському просторі сформувати таке ставлення громадян до тероризму надзвичайно важко. Звернемо увагу лише на факт,
пов’язаний з тією ж бесланською трагедією.
По всій Європі прокотилась хвиля обурення цією трагедією у вигляді масових жалобних ходів громадян. Українські ЗМІ передавали інформацію про такі походи у Франції, Італії та інших західноєвропейських країнах. І це був спонтанний, а не спеціально організований рух людського духу, який сумує за
безвинними жертвами. Українці обмежились офіційно оголошеною хвилиною скорботи, приєднатись до
якої "змогли" не всі громадяни України. Багато хто навіть цю офіційну одну хвилину не приніс на вівтар
пам’яті безневинних жертв.
Зміна ставлення кожного до тероризму – обов’язкова передумова зникнення (чи знищення) цього явища з суспільного буття. Досягти такої мети неможливо шляхом одноразової акції будь-якої соціальної
структури чи постійної активної позиції однієї з ланок соціального організму (школи, церкви; якоїсь
державної структури). Боротися проти тероризму, крім усього іншого, необхідно на філософськотеоретичному та політологічному рівнях, на рівні впливу всіх виховних ланок суспільної організації
(школи, церкви, мистецтва, ЗМІ тощо). Необхідно довести антитерористичну ідеологію до побутового
рівня життя населення. Не можна доводити суспільство до антитерористичної істерії, але прищепити
"соціально-гігієнічну вакцину" антитероризму людству необхідно обов’язково. До того часу, доки в
будь-якому соціальному об’єднанні "лаври Герострата" будуть героїзуватись, людство не позбудеться
проявів тероризму.
Іншою важливою проблемою, що значною мірою створює умови для проявів тероризму, є суперечність світоглядної орієнтації народів, що населяють цілі континенти. Подолати цю суперечність може
лише діалог світоглядів (світоглядних парадигм), що склались у різних культурах. З цього приводу
Ф.Рудич підкреслює гостру суперечність: "Такі західні "цінності", як порнографія, проституція, вживання алкоголю, масова культура, а останнім часом – нав’язувана терпимість до гомосексуалізму та одностатевих шлюбів, викликають в ісламських країнах ставлення до західної цивілізації як до розсадника
зла" [4: 65]. Зауважимо, що відраза щодо пропаганди протиприродних збочень зрозуміла, адже іслам у
цьому конкретному випадку здійснює оцінку саме цих "західних цінностей" із позицій загальнолюдської
моралі.
Деякі світоглядні уявлення і навіть принципи, що в наш час стали реальністю життя Заходу, принципово конфліктують із відповідними принципами східної світоглядної парадигми. До того ж зазначені
сумнівні моральні явища на Заході розвиваються, спираючись на принципи свободи людини та демократї. Протест східної світоглядної парадигми проти неприродних явищ абсолютно зрозумілий, він має сенс
і право на існування. Адже якщо мені щось не подобається, то я маю право висловити своє невдоволення
чи протест, це теж принцип демократії. З іншого боку, при прискіпливому аналізі східної світоглядної
парадигми з позицій загальнолюдських цінностей прихильники західної парадигми знаходять те, що суперечить не тільки здоровому глузду людини, вихованої в дусі свободи, а й природному праву людини.
Отже, діалог світоглядів з метою досягнення здорового компромісу, порозуміння й терпимості – річ
обов’язкова, якщо ми бажаємо, щоб світ став єдиним не лише економічно, а й духовно. Діалог "СхідЗахід" у світоглядному аспекті має вирішити ще одну проблему, що дісталась людству від того періоду
його розвитку, коли світ являв собою систему колоніальних імперій. Насамперед це стосується патерналістського, інколи зверхнього, а часто-густо неоколоніального ставлення народів колишніх метрополій
до народів колишніх колоній.
Історія і в цьому випадку дає підстави для певних аналогій, що допомагають розкрити суть явища.
Моделлю морально-етичних відносин народів східних та західних соціокультурних систем може бути
історія взаємовідносин білого населення США та афроамериканців за останні 200 років. Після громадянської війни та офіційної ліквідації рабства в цій країні відносини між білим населенням та афроамериканцями де-юре рівноправні, а де-факто існувала расова дискримінація. Лише після повстання "Чорних
пантер" у 1968 році перед США постала дилема: або продовжувати практику фактичної дискримінації
афроамериканців (і тоді доведеться жити на соціальному вулкані), або впровадити у практику повсяк9

Вісник Житомирського університету. Випуск 18. Філософські науки

денного життя, від конституційних положень і до побуту включно, рівні права народів США де-факто,
незалежно від расового поділу населення країни. США обрали другий шлях, і це дало позитивний результат. Було затрачено чимало коштів та зусиль, але США в історично стислий час фактично позбулись
проблем расової дискримінації та пов’язаної з ними соціальної напруги.
Зрозуміло, що конфлікт, як взаємне невизнання ідентичності один одного, між народами Сходу і Заходу має нерасовий характер, але по суті він існує, і проілюструємо його думкою відомого світовій спільноті письменника з Туреччини Орхана Памук, який стверджує: "...якщо ти людина незахідна, до тебе
завжди ставляться як до екзотичної тварини: такий собі повний фрукт – щось середнє між апельсином і
персиком" [5]. Інша світоглядна спрямованість, інша культурна традиція, інше світосприйняття, якщо
вони не порушують загальнолюдські норми суспільного співжиття, не повинні стояти на перешкоді визнання загальнолюдської ідентичності. Допоки людство не стане духовно й світоглядно єдиним, незалежно від рівня розвитку, конфлікт, що живить тероризм, існуватиме, ймовірно йтиме боротьба з тероризмом, а перемога над ним віддалятиметься все далі й далі. Процес світового історичного розвитку реалізується в діяльності всієї маси виду Людина Розумна. У той же час ставлення до того, хто відстав, з боку
авангарду зверхнє. Індіра Ганді свого часу стверджувала, що світ ще затребує індійську філософію. Отже, народи, що йшли іншим від європейського шляхом розвитку цивілізації, не просто відсталі в поході
солдати, а спільноти, які відрізняються за соціально-культурним досвідом. Цю іншість необхідно сприймати як даність, як загальнолюдське надбання, а не як кроки дитини, що ще повинна мужніти.
Людяність не залежить від рівня розвитку виробництва та економіки, вона залежить від рівня розвитку гуманістичних традицій у взаємовідносинах. Щодо характеристики окремих людських спільнот поняття: "передові", "відсталі", "розвинені", "ті, що стали на шлях розвитку" – відносні. В історичному плані сьогоднішні "відсталі" завтра змінять своє становище. Ілюстрація тому – Японія та "азійські тигри".
Глобалізація економічного та політичного життя вимагає порозуміння між різними народами, і це вигідно всім.
Є ще одна важлива проблема, яку людство повинно вирішити, якщо воно хоче позбутись світового
тероризму як явища. Йдеться про морально-етичний аспект міждержавних відносин. Як би це парадоксально не здавалось, але аморальна політика існує і в сучасних умовах міждержавних стосунків, хоча вона
й несумісна з прогресом XXI століття. Людство стривожене практикою подвійних стандартів у міждержавних відносинах. Особливо це є небезпечним, коли керівники країн під прапором боротьби з тероризмом розуміють досягнення дещо інших цілей. Представники інтелектуальної еліти афро-азіатського регіону критично ставляться до тієї мети, яка проголошена США в боротьбі з тероризмом. Слушною є думка
представника цього регіону С.Муні. Відповідно до його оцінок, за антитерористичною риторикою урядових кіл США криється намагання ще більше посилити роль Америки у світі. Аргументуючи свою точку зору, С. Муні посилається на заяву відповідального співробітника адміністрації США Діка Чейні,
який доводить необхідність створення "світового порядку XXI століття", при якому "США залишаться
найсильнішою державою світу в політичному, економічному й воєнному відношенні" [6: 47]. Відверто
кажучи, є причина для стурбованості не лише євроазійців, бо поняття "світовий порядок XXI століття"
якось перегукується з ідеєю "нового порядку", яким марили лідери третього рейху в Німеччині до
1945 р.
Боротьба зі світовим тероризмом буде ефективною лише за умови єдності політичних лозунгів, морально-етичних принципів та реальних дій світової співдружності, в іншому випадку хвороба затягнеться
на століття. Як відзначає багато дослідників, тероризм – це не лише конкретні акції бойових загонів,
груп, окремих смертників, а й відповідна ідеологічна та психологічна обробка світової громадської думки [7: 35]. Сформувати світоглядну передумову його подолання найважче, адже йдеться про зміну позиції населення планети щодо оцінки ролі кожної людини стосовно явища тероризму. Нова світоглядна
позиція повинна бути сформована на всіх рівнях соціальної ієрархії відповідно до функції, яку виконує
та чи інша соціальна група, але з єдиною вихідною позицією: "до тероризму люди повинні ставитись так,
як і до явища канібалізму", тобто як до явища абсолютно недопустимого в будь-яких його проявах. Отже,
не лише держава, силові суспільні структури, а й уся система, що так чи інакше впливає на свідомість
людства, повинна зробити свій внесок у боротьбу з чумою XXI століття. Наростання тероризму в цьому
столітті буде таким же небезпечним, як екологічна проблема та стихійні й техногенні катастрофи разом
узяті. Людству загрожує якщо не самознищення, то значна деградація всіх соціальних завоювань та інститутів [8: 67], загроза нависла навіть над демократією.
Нарешті, остання проблема – це та база, на якій може відбуватися діалог різноспрямованих світоглядних парадигм. На нашу думку, це можуть бути лише загальнолюдські цінності, загальнолюдські принципи моралі, загальнолюдське прагнення йти далі шляхом історично-прогресивного розвитку. Людство
мусить збагнути, що, окрім державних, національних, регіональних інтересів, існує загальнолюдський
інтерес – створити сприятливі умови життя виду Людина Розумна на планеті Земля.
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Билодид Ю.М. Идеологический фактор в борьбе с терроризмом.
В борьбе с терроризмом, наряду с применением силы, необходимо изменить общественное сознание. Без
таких изменений эффективное преодоление терроризма невозможно.
Bilodid Yu.М Ideological Factor in the Struggle Against Terrorism.
The article deals with the problem of public consciousness changes necessary in struggle against terrorism including the force applying. The antiterrorist struggle is impossible without these chonges.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ТЕРРОРА
У статті зроблено спробу з'ясувати методологічні засади дослідження феномену терору. З позицій
стуктуралізму виокремлюються сутнісні характеристики та визначається змістовний аспект терору,
уточнюються підходи для розробки його типології.
Обращение к истории человечества убеждает в том, что неизбежным спутником жизни людей, с момента осознания ими себя как части сообщества, является террор. Феномен террора как явления, данного
человеку в опыте чувственного познания, выступает предметом анализа для целого комплекса наук, изучающих человека как социальное существо.
Актуальность проблематики террора является непреходящей на всем протяжении жизни человечества. Достаточно открыть Ветхий завет, чтобы убедиться в использовании террора как средства достижения политических целей на примере так называемых "казней египетских". Чтобы, наконец, фараон дал
согласие на исход евреев из Египта, все население (нееврейское) терроризировалось под страхом гибели
всего живого, от растений и скота до смерти первенцев в каждой египетской семье, от фараона до перворожденного ребенка в семьях заключенных в тюрьмы. В реальной истории содержится немало фактов,
когда с целью устрашения противника совершались не менее кровавые массовые преступления. Использование массовых форм страха и ужаса, запугивание отдельных людей и целых народов надежно удерживали первенство в арсенале методов управления властителей древности. Удержание в покорности завоеванных городов-государств семитским царем Саргоном I (2340 – 2284 г. до н.э.) – создателем первой
империи в Малой Азии, вавилонским царем Хаммурапи (1728 -1686г. до н.э.) и ассирийскими правителями (Ушшубанипал – около 668 – 629 г. до н.э.), известными переселением целых народов, устрашением жестокостью и беспощадностью добивавшихся своих целей – практика государственного управления
того времени. В 88 году до н.э. по приказу понтийского царя Митридата VI в малоазиатских городах в
один день ("Эфесская вечеря") были убиты более 80000 римлян (по другим данным около 150000) с
единственной целью – продемонстрировать Риму свое могущество. Чем, кроме стремления внушить
страх, можно объяснить приказ византийского императора Василия II, который повелел ослепить 14000
пленных болгар в 1014 году [1].
Но и в реальной истории содержится немало фактов, когда с целью устрашения противника совершались не менее кровавые массовые преступления. Ярчайшим примером террора в средние века выступает
Инквизиция. Так, в "Истории испанской инквизиции" Х.-А. Льоренте (1817г.) приводятся примеры сожжения живьем в 1481 году по приказу севильского трибунала более двух тысяч человек, а во времена
Второго и Третьего главных инквизиторов ежегодно сжигается живьем по 208 человек. Если учесть, что
инквизиторов в Испании насчитывалось 44, можно представить масштабы проводившегося террора на
религиозной основе. А если учесть, что кроме сожжения живьем применялись и другие формы наказаний, то следует согласиться с автором "Истории испанской инквизиции" по поводу его выводов относительно количества всех жертв террора инквизиции: "Если бы я присоединил к числу жертв инквизиции
…всех несчастных, которые были осуждены трибуналами Мексики, Лимы,…Сицилии, Орана, Мальты и
морских галер, количество их было бы поистине неисчислимо… Сколько можно бы еще счесть жертв,
умерших от болезней, причиненных несчастием позора, которым были заклеймены их родственники.
Невозможно определить меру стольких несчастий и бед" [2:467].
Использование массовых форм страха и ужаса, запугивание отдельных людей и целых народов надежно удерживали первенство в арсенале методов управления властителей древности.
Классикой террора как центрального элемента системы власти называют режим установленный новым революционным государством (1793 - 1794 годы) в ходе Великой французской революции. Итогом
стали 40000 казненных с помощью гильотины, а по иронии судьбы там же окончил жизнь и лидер революционного движения – Робеспьер. Террор в начале выступал как инструмент укрепления революционной власти, а позже приобрел системный характер для обеспечения нового порядка.
Террор являлся такой формой социального поведения, в целом, и управления, в частности, которая
предполагает достижение поставленных целей и задач посредством внушения ужаса оппоненту, объекту
управленческих усилий. Его сущность, с точки зрения психологии, заключается в достижении такого
психического состояния управляемых, при котором обеспечивается их безоговорочное подчинение. При
этом, сформированные реакции страха становятся относительно устойчивыми и сохраняются в условиях
жизнедеятельности человека длительный период, обеспечивая проявление определенных стереотипов
поведения в обществе.
© Бурега В.В., 2004
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Использование буквального перевода с латинского terror – страх, ужас, дает основание для дальнейшего развития представлений о сущности террора. Использование массовых форм страха и ужаса, запугивание отдельных людей и целых народов надежно удерживали первенство в арсенале методов управления властителей древности. Сегодня же мы становимся свидетелями, иногда, к сожалению, и участниками террористического бума, а террор стал наиболее применимой в социальной практике формой
взаимоотношений как между отдельными людьми, так и между целыми народами. Все отмеченное вполне убеждает в актуальности проблемы террора, в целом, и в необходимости уточнения теоретических
основ его анализа как социального феномена.
Постановка проблемы. Множественность фактов террора выступает достаточным основанием для
социологического анализа, в ходе которого следует ставить вопрос о попытке создания социологической
концепции террора. Кроме того, распространенность фактов террора и их многообразие выступает базой
для существенных затруднений при определении собственно понятия "террор". Причина многообразия
подходов заключается в том, что в различное время при определении его содержания акцент делался на
разные аспекты. Приобретение исключительно политической окраски, в связи со стремлением к захвату
власти или ее удержанием в интересах политического режима,
сменялось революционноромантическими моментами в содержании террора в понимании российских народовольцев, которым на
смену приходил "красный террор" в ответ на "белый террор", что было созвучно классике террора времен Великой французской революции. В свою очередь, им на смену приходили идеи "социальной гигиены" (по Муссолини), которые заменялись антиподом – допущением терроризма как орудия национально-освободительных движений середины ХХ века. В наши дни, в контексте глобализационных процессов, приобретение характера международного жандармского террора в исполнении супердержавы –
США – в отношении всех, кто не соответствует предъявляемым ими требованиям. Еще одной специфической чертой современного нам террора следует отметить приобретение им характеристик инструмента
борьбы как за мировое господство, в формате процессов глобализации, так и против попыток его установления.
Анализ публикаций по проблеме. По мнению исследователей, разночтения при анализе феномена и
определении понятия "террор" возникают из-за отсутствия эффективного методологического аппарата.
Утверждается, что традиционная социология, связанная с именами М.Вебера, Г.Зиммеля, В.Парето,
Т.Парсонса, не может быть теоретической базой для исследования террора. Не могут выступать в этом
качестве также "интерпретирующая социология", бихевиоризм, функционализм. Выход – в пересмотре
основных полаганий относительно человеческого действия как такового, и в попытке рассматривать первичность бытия не в последовательности: представления – мотив – причина действия, а наоборот [3:272].
Вместе с тем, думается, что традиционный подход себя еще не исчерпал. Попытка, достаточно удачная,
поиска теоретических оснований для пояснения первоистков террора представлена в работах Брюса
Хофмана [4]. Содержание и смысл современных проявлений террора рассматривается в работах
В.Шестакова [5]. История террора и классификация террористической практики в жизни современного
общества представлена в публикациях Е.Кожушко, К. Жаринова, М. Требина [6]. Важный для формирования методологической платформы исследования террора, аспект выделяется в связи с изучением этого
феномена в контексте глобализационных процессов [7].
Цели исследования. Вместе с тем, на сегодня не существует теоретической основы, специально разработанной для обеспечения решения задач, связанных с исследованием террора как феномена социальной жизни. Именно это представляется в качестве главной цели данной публикации, а задачами, последовательное решение которых приведет к ее достижению, должны стать: выделение сущностных характеристик феномена террора, определение его содержательного аспекта на основе структуралистической
модели исследования, уточнения некоторых типологических вопросов, формулирования определения
террора и начала операционального анализ в связи с этим.
Основное содержание. Понимание террора как социальной практики, реализуемой определенными
членами общества (социальной группы) в политической, экономической, информационной, бытовой и
других сферах, с целью ограничения возможностей других членов социума в реализации основных витальных и социальных потребностей, составляющих как общественную, так и индивидуальную жизнь
человека, путем устрашения, психологического подавления оппонентов насильственными мерами, вызывающими страх и ужас, сообщает новый импульс для исследований.
Постановка во главу угла признания главного права человека – права на жизнь (в том числе общественную), ее самоценности в русле праксио – витального подхода делает возможным анализ террора с
позиций ранее не рассматривавшихся как исходные. Если есть угроза или главное право человека ущемляется через создание условий, вызывающих у него страх – вот главный критерий для выявления социального феномена террора. Возникающая на основе присвоения идеи террора система взглядов, обосновывающая его применение в социальной практике, может быть определена как терроризм. Реализация
таких взглядов может осуществляться в формате различных идеологических схем. Терроризм как соци13
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альное явление присутствует в содержании целого ряда идеологических систем. К ним следует относить
национализм, анархизм, троцкизм, маоизм и некоторые другие, что дает основание говорить о терроризме как идейной доктрине, своего рода квазиидеологии.
Исходным моментом в появлении террора как реальности жизни социума выступает признание допустимым применение насилия как средства для социальных действий при достаточно четкой идентификации тех, кто применяет его, и тех, против кого насилие направляется. Единичным фактом применения
насилия с целью ограничения реализации важнейших жизненных прав человека, в том числе и как существа общественного – является террористический акт. Такие акты могут быть обособлены как средство
для достижения отдельно поставленных, конкретных целей, имеющих тактические свойства, но одновременно они могут быть и частью программы более широкого характера, ориентированной на достижение стратегических рубежей.
Неудовлетворенность существующей системой управления распределением благ и субъективной социальной перспективой составляет мотив террора.
Целью, в таком случае, становится объективное расширение имеющихся социальных перспектив и
возможностей при ограничении витальных и социальных возможностей других.
Субъектом являются четко обозначенные – "мы", "свои", "наши", а объектом – однозначно идентифицируемые - "они", "чужие", "другие".
В случае, если субъектом террора признается возможность применения к этим "другим" насилия как
средства, то результатом становится подавление оппонента в его стремлении реализовать свои главные
жизненные права и создание благоприятных условий для достижения поставленных целей субъектом.
Вот самая приблизительная структура деятельности, в основу которой положена идея террора. Но она
дает возможность широкого понимания террора как феномена общественной жизни, и как явления в
жизни отдельного, конкретного человека.
Декларирование структурализма как методологической базы для анализа феномена террора зиждется
на экстраполяции достижений структурной лингвистики на социальные науки, что нашло свое выражение в началах культурной антропологии. Структурные модели присущи также для таких методологических платформ, как психоанализ и марксизм [8]. Именно в этих методологических схемах находят объяснения отношения, возникающие между людьми, носящие инвариантный, универсальный характер. Данные отношения занимают место, в том числе и за наблюдаемой эпифеноменальной реальностью человеческого бытия, человеческой практики, освещенной сознанием. В этом контексте основными принципами в рамках структуралистского подхода могут быть:
· объяснение такого социального явления как террор в виде сложно организованной системы
отношений возможно только тогда, когда каждый отдельно взятый элемент должен быть
соотнесен с другими ее элементами;
· террористическая практика всегда предполагает ее рассмотрение как систему знаков, дешифровка которого ведет к пониманию глубинных причин ее вызывающих. По внешним
проявлениям террора следует судить о его внутренней ориентации. Такая связь внешней и
внутренней сторон является предпосылкой не только для понимания сущности и истинных
целей террора, но и для планирования антитеррористической деятельности;
· как общие, так и частные элементы структуры террора должны анализироваться независимо
от исторических и частных контекстов обусловивших их проявление;
· общность в проявлениях террора как социальной практики создает благоприятные условия
для их взаимных трансформаций на основе самых многообразных коммуникаций.
Наиболее близкой социологической версией структурализма, по своему смыслу, в попытках найти
методологическую модель для исследования террора как социального феномена, может считаться структурная теория П. Блау [9]. В соответствии со взглядами Блау на содержание и вариативность моделей
социального обмена существенное влияние оказывают структурные ограничения и неопределенность как
прибыли, так и издержек. Основой же для возникновения связей между людьми выступает стремление
взаимодействовать с другим человеком с целью получения неких эквивалентов внешнего признака благополучия (деньги, услуги, власть и т.д.). В случае невозможности такого эквивалентного обмена появляется альтернатива, отказавшись от взаимодействия, либо предоставить другому ("другим", "чужим",
"им") кредит власти, либо воспользоваться таким кредитом в интересах собственных ("своих", "наших").
В результате одного из вариантов выбора возникают отношения власти и неравенства, которые могут
приводить к возникновению социальной структуры, основанной на идее террора или допускающей ее
реализацию в отдельных сферах жизнедеятельности человека.
Типологический профиль террора может быть определен как совокупность оценок, полученных по
ряду шкал, которые образуются в пересечении двух основных координат. Прежде всего, это сферы и
степень организованности террора как насилия, а также показателя массовости такой социальной прак14
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тики. Близкий, по сущности, подход предложен Д.В. Ольшанским [10]. Содержательно он должен дополняться векторами, обозначающими различные сферы применения террора: политический, экономический, экологический, бытовой, информационно-технологический, национальный, религиозный. Возможно так же расширение представлений о сферах его применения. Важным представляется вычленение
формы организации насилия: от спонтанного до организованного, с выделением в них разновидностей
насилия от вооруженного, психологического до элементарной угрозы физической расправы. Такой подход дает возможность признать структуралистский подход плодотворным и эффективным.
С учетом выделения в проблеме управленческого аспекта становится возможной попытка анализа
террора как социального феномена и в формате концепции социально-адекватного менеджмента [11].
Такой анализ, в соответствии с логикой данной концептуальной схемы, необходимо осуществлять с учетом дифференциации управления на различных уровнях. Так, макроуровень социально-адекватного менеджмента предполагает управление обществом, разнообразными сферами его деятельности. Среди
критериев социальной адекватности менеджмента, на этом уровне, особое место занимает способность
устанавливать и поддерживать такой социальный порядок, который обеспечивает нормальное существование общественного организма и является частью гуманистически ориентированного мирового порядка.
Признание самоценности и верховенства человеческих возможностей отрицает возможность появления террора. Такие возможности появляются как реакция на неравенство людей в витальной и социальной сферах. Это институционализировано в виде расизма, социальных иерархий, различной продолжительности жизни и несовпадающих механизмов распределения жизненных сил; области распределения
ресурсов в виде уже сложившихся моделей раздела ценностей в данной социальной системе. Эта реальность жизни вынуждает человека избирать алгоритмы поведения, нивелирующие последствия объективного неравенства в порядке социальной жизни. Переход к порядку, устанавливаемому для перехода к
рыночной социально ориентированной экономике, призван обеспечивать:
· гарантии физической и психической составляющей существования для каждого члена общества, а также равенство граждан в культурно-информационном, конфессиональном и правовом
аспектах; создание эффективной системы мотивации труда и стимулирование деловой активности во всех сферах экономики;
· устойчиво высокие темпы роста в производственной сфере на базе своевременного технологического совершенствования.
· беспрепятственное развитие национальной культуры в условиях многонационального государства, сохранение традиционных ценностей и гарантии от духовной деградации;
· развитие и поддержку гражданской солидарности как условия эффективного функционирования системы социальной защиты.
Модель социально-адекватного управления, ориентированная в будущее на основе баланса витальных и социальных компонентов системы ценностей; адаптированная к функционированию в социальной
системе; направляющая вектор управленческих влияний преимущественно в горизонтальной плоскости
самоорганизационных процессов и выступающая инструментом согласования управленческих усилий по
уровням, призвана реализовать такой порядок на макроуровне социальный отношений.
Выводы. Таким образом, структурализм может стать методологическим подходом для создания
достаточно стройной теоретической базы исследования феномена террора. Его дальнейшее развитие
должно стать предпосылкой для создания социологической теории террора. Но, разумеется, главное
предназначение данной модели состоит в том, чтобы обеспечить предупреждение и преодоление синдрома неадекватности социального управления, в той или иной форме продуцирующего феномен террора. А для решения этой задачи представляется возможным использование концептуальной модели социально-адекватного менеджмента.
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Бурега В.В. Методология исследования феномена террора.
В статье предпринята попытка уяснения методологических основ исследования феномена террора. С
позиций структурализма выделены сущностные характеристики террора, определен его содержательный аспект и уточнены подходы для создания типологии.
Burega V.V. Methodology of research of terror phenomenon.
The attempt of finding out methodological basis of research of the phenomenon of terror has been made. The
essential characteristics of terror are distinguished on the basis of structuralism. Its content aspect is determined, and the approaches to creation of typology are specified.
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ВЛАДА Й ОСОБИСТІСТЬ, ІДЕОЛОГІЯ ТА ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА НА
ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Розглядаються питання, присвячені особливостям історичних розломів, які супроводжуються кардинальними змінами в ідеологіях та політичних системах, та їх причинам. Особлива увага приділена впливу
цих перетворень на процеси, що відбуваються з особистістю та межами свободи або ж відсутністю
такої. Всі проблеми розглядаються в контексті посилення постмодерних тенденцій як у культурі, науці,
так і в соціальних системах
ХХ століття увійшло в історію як період величних відкриттів, найвищих досягнень людства в багатьох наукових галузях і, одночасно, як найбільш суперечливий, та кривавий, такий, що "подарував"′ людству авторитарні та тоталітарні політичні режими, дві світові війни, утворив поняття "двополюсного"
світу, призвів до глобальних екологічних катастроф. У сенсі політичних, економічних та наукових змін
це століття було надзвичайно мобільним. Завершення другої світової війни призвело фактично до початку нового періоду в історії людства. Швидке подолання її наслідків, до того ж в умовах "холодної війни"
між антагоністичними ідеологіями та політичними системами, посилює потребу в технологічних вдосконаленнях та освоєнні нових промислових галузей. Результатом цих процесів стає розвиток постіндустріальних суспільств, які до кінця століття перетворюються також і в інформаційні (це стосується країн
так званого "золотого мільярда", ситуація на пострадянському просторі поки що важко піддається класифікації).
Подібні перехідні періоди, як би спокійно вони не протікали, завжди можна порівняти з революціями
за результатами свого впливу на всі процеси, що відбуваються в суспільстві. Це знайшло відображення в
частковій руйнації концептуальних основ науки, культури та появі нових наукових парадигм. Концепції,
що домінували практично з початку доби Відродження та характеризувались як модерні не завжди вже
спроможні були, починаючи з другої половини ХХ ст., відповідати на нові виклики часу. Постмодернізм
стає своєрідним виразом духу часу.
Він знайшов своє відображення в західноєвропейській та американській культурі в наступній послідовності: з кінця 50-х років – як позначення стильових змін в архітектурі, з 60-х рр. – як літературна течія, а вже з 70-80-х рр. – як своєрідне емоційне та інтелектуальне сприйняття епохи. Потрібно зазначити,
що постмодернізм не має однозначного тлумачення. У ньому змогли поєднатись речі, які здаються цілком несумісними – з одного боку, прагнення (нехай і не усвідомлене) до цілісного та світоглядного
сприйняття життя, а з іншого – розуміння фрагментарності та розпорошеності досвіду людства у
ХХ ст.[1:15].
Постмодернізм як філософська течія тісно переплітається зі структуралізмом та деконструктивізмом.
Деконструкція вважається філософським методом постмодернізму. Невипадково типові представники
європейського структуралізму (Ж. Дарріда, М.Фуко та ін.) одночасно вважаються засновниками та "хрещеними" батьками постмодернізму. Оскільки тема нашого дослідження торкається місця в системі постмодернізму проблем влади, ідеології, політичних систем та особистості в них (або на їх тлі), зупинимось
саме на цьому аспекті аналізу праць учених, які у своїх дослідженнях як прямо, так і опосередковано розглядали ці питання.
Беззаперечним лишається той факт, що саме М. Фуко вперше запропонував владно-політичну форму
деконструкції. Процес формування особистості він трактує як насилля над нею, як силове формування
ззовні, що досягається примусовою силою влади або ж її невід’ємними складовими, що репрезентують ту
чи іншу владу – ідеології, релігії і т.п. Проблема влади, за Фуко, набуває рис фатальної неминучості, яка
однаково спроможна слугувати як злу, так і добру, оскільки може бути і силою, яка пригнічує та подавляє, і силою, що вивільняє та вдосконалює [2,3,4].
Питання осмислення так званої новоєвропейської особистості як в науковій так і художній постмодерній літературі посідає помітне місце. Але все чіткіше простежується відхід від аналізу онтологічних
структур світу та концентрація на аналізі логічних структур мови, за якою зникає і сам світ людини. Теорія буття як гра (започаткована ще до війни голландським філософом Й. Хейзингою в роботі "Homo
ludens" або людина, яка грає) перетворюється в один із найбільш улюблених методичних засобів (показовим у цьому плані є роман Г.Гессе "Гра у бісер").
Серед українських досліджень з проблеми постмодернізму в цілому найбільш відомою залишається
праця Д.В. Затонського [5]. Розглядаючи питання впливу та місця різних ідеологій в епоху "холодної
війни", на фоні якої, власне, і формувались постмодерністські засади, він висловлює оригінальну ідею
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щодо існування у післявоєнному світі єдиної Надсистеми. Хоч вона, на думку вченого, і базувалась на
існуванні антагоністичних ідеологій, загалом виконувала єдину місію – збереження сучасної цивілізації
від небуття [5:233]. Свої висновки автор закріплює словами Л.Нітхаммера: "Союз маси та влади, спираючись на досягнуте історично панування над природою, перетворився на саморегулюючу систему, яка,
зберігши відмінності лише у відтінках, охопила весь світ" [5:234].
На семінарі, присвяченому постмодернізму, який відбувся 19 вересня 2002 року у Львові, академік
М. Попович висловив своє бачення сутності постмодернізму. Його він характеризує як суто ліве, навіть
лівацьке явище по відношенню до правого модернізму [6]. На його думку, явища, подібні крайнім правим,
на зразок французьких націоналістів на чолі з Лі Пеном, зовсім не характеризують сутність європейського
консерватизму, а отже, не можуть відноситись до правиці. А втрату позицій соціал-демократів в Німеччині,
Швеції та інших країнах він пояснює неспроможністю представників цих політичних сил віднайти відповіді на актуальні питання сучасності. І лише постмодерн, на думку вченого, сформулював головну проблему,
над вирішенням якої і повинні були працювати політики – "захист прав людської гідності, як центральний
пункт захисту прав бідних, бо бідність – лише один із способів образити людину" [6].
Аналіз існуючих підходів міг би зайняти ще не одну сторінку, але з уже наведеного вимальовується
досить типова, як для постмодернізму, картина: різноманітність та неоднозначність підходів, трактувань
та бачення суті цього явища. Основні завдання, які ставили перед собою автори, розпочинаючи досліджувати означену проблему, спробуємо звести до наступного:
– з’ясувати причини краху політичних систем на певних етапах розвитку та їх базових ідеологій,
спробувати пояснити появу постмодернізму та захоплення ним духовного простору саме в цій кризовій
ситуації;
– наскільки існуюча система влади на пострадянському просторі сприяє формуванню нового типу
особистості, а також дослідити спільне та відмінне в цих процесах у нас та розвинутих країнах;
– у цьому ж контексті спробуємо порівняти середньоєвропейський (середньоамериканський ) варіант
постмодерної особистості з пострадянським зразком;
– чи може абсолютизація теперішнього "тут-і-тепер" буття стати "двигуном прогресу" в Україні (з точки зору владно-політичної ситуації), та як це співвідноситься з проблемою громадянського суспільства
та його становленням в Україні.
Все, що відбувалось на теренах колишнього Радянського Союзу починаючи з середини 80-х рр., причому в усіх сферах, продемонструвало один із можливих в історії варіантів знищення системи, яка тривалий час являла собою досить стабільне утворення. До речі, на думку Д.В. Затонського, класична стабільність і є смертю, саме вона (тобто стабільність) і стала однією із причин руйнації системи. Безперечно,
ця стабільність ґрунтувалась на жорстких нормах спочатку авторитаризму, а потім і тоталітаризму. Засадним принципом цього режиму була комуністична ідеологія радянського зразка. Саме протистояння капіталістичної та комуністичної ідеологій тривалий час визначало та нав’язувало умови співіснування
країн з різними політико-економічними та соціальними орієнтирами. Все, що було характерним для західної культури, науки та в цілому світосприйняття, зрозуміло, не могло збігатися з радянськими нормами,
цінностями та пріоритетами.
Коли раптом (як висловився з цього приводу В.Пелєвін : "якщо держава спроможна потрапити у нірвану – це був якраз такий випадок" [7:12]) ця система рухнула, це і стало, на думку деяких дослідників,
своєрідним кінцем історії – адже західна ідея перемогла, соціалістична провалилась, а отже, рухатись
далі нікуди. Час поступово спростовує подібні висновки, ми ж всі стали свідками не кінця історії, а скоріше кінця ідеології, який до того ж важко назвати остаточним.
Як зазначалось в одному із наших досліджень [ 8 ], однією із причин (а зараз існує безліч варіантів та
припущень) краху радянської системи стало завершення соціально-політичного циклу (у відповідності з
теорією великих циклів кон’юнктури М. Кондратьєва) тривалістю до 60 років, які зумовлюються змінами
поколінь, відповідних інформаційних потоків, характерних для кожного покоління, та формуванням кожним із них своїх базових цінностей, які в тому числі призвели і до ідеологічної кризи. На тлі цих перетворень і відбувались найбільш активні процеси, пов’язані з переходом від модернізму до постмодернізму. І якщо для Заходу це вже було звичне явище, то на пострадянському просторі являло собою щось
нове, незрозуміле та мало досяжне.
Присутність "духу" постмодернізму в українській політичний практиці доводиться відчувати досить
часто. Свобода особистості вітчизняними політиками сприймається та трактується надзвичайно специфічно. Підписання так званої "рамочної" угоди щодо вступу до ЄЕП продемонструвало свободу та незалежність Глави держави (причому цілковиту) не тільки від пересічних громадян, а й від політичних інституцій, також причетних до прийняття рішень державної ваги. Літературний класик українського постмодерну Юрій Андрухович відреагував на цей крок досить промовисто у своїй публікації "Назовімо імперію простором" [9:19]. Він зазначає : "Для нового утворення пропонується цілком нетривіальна, досі небувала назва ... Простір... Цікаво, наскільки довго працювали отруєні постмодерном мізки верховних
політфілологів над цим винаходом?... Назвати державу чи навіть наддержаву Простором – дещо абсурд18
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но, коли не ідіотично. ...Для категорії це принизливо, для держави непрактично ...Ставши суб’єктом (чи,
найімовірніше, таки об’єктом) Єдиного економічного простору, українська держава має всі шанси потрапити у простір без виходу" [9:19].
Наведений приклад свідчить про впливовість у системі постмодернізму нарративної методології. Якщо для класичної філософії типовим було дослідження пізнання, то для нового напрямку домінуючими
стали проблеми мови. Мова розглядається не просто як засіб пізнання, а як інструмент соціальної комунікації, яким активно маніпулюють сили, що уособлюють пануючу систему. Процес деградації мови повсякденності набув у нових умовах незворотної тенденції, тим самим підкреслюючи збоченість існуючих
людських стосунків. І в цьому плані Україна не стала винятком. У художніх творах, що з’явились ще на
теренах Радянського Союзу 80-х – поч. 90-х рр., знайшли відображення окреслені тенденції. Одним із
перших постмодерних явищ в Україні стало утворення літературної групи Бу-Ба-Бу на чолі з Ю. Андруховичем. Його романи "Рекреації", "Московіада", "Перверзії" за стилем, духом та мовою стали новим і
досить несподіваним явищем в українській літературі початку 90-х рр. І фрагментація текстів, і звернення до своєрідного "шизоаналізу", іронія та багатозначність, деканонізація та деміфологізація звичних
ідеалів, активне використання розмовної мови з усіма її різновидами: від палких, поетизованих промов
до мови на межі цензурності, від суржику чи російських вкраплень до повного переходу на російську
мову – всі ці ознаки постмодерної літератури ми зустрічаємо в його романах [10]. Проблема деградації
мови в нашому житті заслуговує на окреме дослідження, оскільки його масштаби стають загрозливими
для національної культури.
Традиційна для постмодерну спроба розширити межі свободи особистості досить часто натикається
на протидію з боку оточуючого середовища. Крім цього, як правило, абсолютизація свободи завжди небезпечна свавіллям, справедливість містить в собі певну аморфність, та й справедливість не для всіх буває рівнозначною. У нашому випадку все це частково посилюється попереднім, більш ніж сімдесятирічним пануванням у суспільній свідомості духу колективізму. У пострадянському варіанті сума частин
(певних елементів соціуму) заперечує соціальну цілісність як ту, що відійшла в минуле, так і ту, що має
згодом надійти з майбутнього. Результатом такого стану речей є утворення суспільства майже тотальних
заперечень з виразними елементами катастрофічної свідомості. В останні роки поняття "маргінальності"
стало надзвичайно популярним, навіть модним. Хоча саме маргінальність, як соціальна установка на
опозиційність до суспільства в цілому до загальноприйнятої в ньому моралі, породила інтерес до моралі,
яка знаходиться на певній межі або ж поза нею.
Ці тенденції призвели до того, що нормальним станом людини вважається її несвідома основа. До нормального стану особистості часто відносять патології або маргінальні стани. Не випадковою є поява в
системі постмодернізму таких вже згадуваних категорій як "шизоаналіз" та "шизофренічна мова". У науковий обіг ці поняття вперше вводить французький філософ Ж. Делез. Характерним для постмодернізму
є і звернення до проблем сексуальності, які можуть виражати імпульсивні витоки особистості, що не піддаються контролю.
Для пострадянських суспільств особливо прикметною стала риса масової втечі від реальних проблем
у більш безпечний фіктивний світ, створений засобами масової інформації, який залюбки пропонується
діючими "ляльководами". Причому їх функції виконують люди до влади безпосередньо причетні. Так, в
Україні як більшість популярних газет, журналів, так і радіотелевізійні канали є власністю окремих політиків або ж політичних кланів. Подібна ж ситуація характерна і для Росії, навіть у більших розмірах,
оскільки в останні роки потік кінопродукції ("мильні" та бандитські серіали, кліпи, рекламні ролики), що
заполонив екрани, має, в основному, російське походження.
Як висловився свого часу Ж. Бодріяр, реальність підмінюється мас-медійними "симулякрами". Саме
гра на "низьких" почуттях громадян найчастіше використовується сучасними політтехнологами у процесі маніпулювання свідомістю громадян. Один із "стовпів" російського постмодернізму Віктор Пелєвін
у своєму романі "Generation "P" красномовно описує цей процес: "...Ми виходимо з того, що середній
клас в Росії формується із інтелігенції, яка перестала мислити національно та замислилась над тим, де
взяти гроші. ...Завдання шизосуггестування буде виконане в результаті утримання суб‘єкта, який нейтралізується біля телеекранів на протязі тривалого часу. Щоб досягти такого результату, необхідно використовувати таку типову рису національно мислячого інтелігента, як сексуальна незадоволеність. Враховуючи патріархальність російського суспільства та ту роль, яку відіграє чоловіча частина населення, найбільш доцільним є формування підсвідомого асоціативного зв’язку телевізор – жіночий статевий орган"
[7: 256].
Подібні маніпулювання свідомістю громадян характерні і для західних суспільств, навіть більшою
мірою. На думку спадає роман американського письменника польського походження Е. Косинського
"Садівник", в якому автор змальовує ситуацію раптового піднесення психічно хворої людини (знову ж
таки завдяки маніпулюванню в ЗМІ та прив’язці світосприйняття до певних символів) до рівня Президента (спочатку корпорації, а потім і країни) [11]. У зв’язку з цим виникає слушне питання: невже ми прагнемо до подібної демократії та будемо підтверджувати необхідність досягнення особистістю вивільнен19

Вісник Житомирського університету. Випуск 18. Філософські науки

ня та цілковитої свободи, якщо нею наділені лише особи з патологічними відхиленнями? І в цьому випадку ми повертаємось до проблеми сприйняття та трактування категорій, але беззаперечним, на нашу думку, залишається те, що для нових (постмодерністських) координат виміру саме подібна неоднозначність
і є типовою.
Відкритою для Україні в останні роки залишається і проблема побудови громадянського суспільства.
Загальновизнаним залишається той факт, що в нашій державі наявні тільки деяки формальні ознаки громадянського суспільства (пряме виборне право, таємність голосування, функціонування громадських
організацій та політичних інституцій, які є безпосередньою ознакою громадянського суспільства). Але
реального впливу (та контролю) громадян на політичні процеси, що відбуваються в країні, що саме і виступає головним критерієм визначення міри розвитку громадянського суспільства, не спостерігається.
Тобто в сучасній Україні відстежуємо суто постмодерністський феномен – існування розмежованих частин суспільно-політичної цілісності. Держава з політичними інститутами, що її уособлюють, існує сама
по собі, а громадяни самі по собі. Майже класична постмодерна ситуація – необмежена свобода особистості. Але як завжди "майже". Відокремленість держави, точніше, відповідних інститутів, проявляється і
в їх неспроможності (або ж небажанні) виконувати функції по забезпеченню соціальних програм та умов
гідного, цивілізованого життя для більшості громадян (а не лише для себе та найближчого оточення).
Про це свідчить і процес перерозподілу парламентських комітетів (традиційно найменш популярними
серед народних обранців залишаються саме соціальні), занадто розтягнута в часі і до кінця так і не зрозуміла для більшості пенсійна реформа; безліч проблем у медицині, освіті, науці, які вирішуються лише в
блискучих передвиборних промовах.
Для класичного громадянського суспільства (як і для потмодернізму) характерною ознакою є наявність горизонтальних взаємодій та взаємовпливів, які заперечують наявність сутнісних або вертикальних
зв’язків. Чого ніяк не можемо спостерігати в пострадянській соціально-політичній моделі. Наші зв’язки
носять або ж кумівський - сватівський характер, або ж нагадують характерні для античності клієнтельні
стосунки. Так, В.Пінчук – в одній особі і зять Президента, і співвласник кількох телевізійних каналів
(Новий канал, СТБ, ICTV), впливовий підприємець, який фактично контролює вітчизняний експорт труб.
В. Медведчук – голова Адміністрації Президента, йому безпосередньо підконтрольні телеканали Інтер та
1+1. Просування по службовій ієрархії його брата від вчителя фізкультури до заступника глави Податкової Адміністрації України є типовим явищем для вітчизняного політикуму. В суспільстві, де широко розповсюджені тіньові стосунки, предметом купівлі-продажу стають і рішення, які приймаються органами
влади. Про це свідчать особливості проведення приватизації привабливих (у сенсі можливого отримання
прибутку) підприємств. Посилення у зв’язку з отриманням прем’єрскої посади В.Януковичем так званої
"донецької групи" дозволило отримати Р.Ахметову (як президенту компанії "Систем кепітал менеджмент") спочатку 45% акцій Центрального гірничо-збагачувального комбінату, а після приватизації "Укррудпрому" ЗАТ"СКМ" стало власником більш як 90% ЦГЗК.
Наведені приклади свідчать про те, що за рівнем розвинутості політичних, громадських інститутів, їх
впливовості, соціальним та економічним показникам ми нагадуємо європейські країни доіндустріальної
(у кращому випадку – ранньоіндустріальної доби). Але в умовах глобалізаційного світу та відсутності
звичної колись "залізної завіси" не можемо лишатись поза світовим цивілізаційним процесом. І ця цивілізаційна єдність особливо гостро проявляється в царині духовності. Постмодерний стан світу став результатом краху, з одного боку, певної системи, ідеології, а з іншого – своєрідної ідеології впевненості в
непогрішимості власної системи та віри. Крім глобальних проблем, які зрівнюють країни перед екологічними, демографічними і т.п. загрозами, ще одна, але більш серйозна охопила людство – це те, що всі
однаковою мірою по-справжньому ні в що не вірять. Це й стало причиної поширення такого явища, як
фундаменталізм. Поширення фундаментальних течій стало своєрідною захисною реакцією з метою збереження національної та релігійної унікальності. Базовим для фундаменталізму став його конфлікт з модерном. Загальне тло, на якому він проявляється, можемо охарактеризувати наступним чином: стримання секуляризація культури, втрата традиційних цінностей, падіння нравів, інтересу до віри та релігійного
життя. Саме ці ознаки і є, на нашу думку, найбільш типовими постмодерними рисами часу.
В цілому, можемо сформулювати наступні висновки:
– постмодерний стан сучасного світу – це результат паралельного краху радянської ідеології та окремих західних цінностей, які виявились нежиттєздатними без існування опонента;
– процес генези та руйнації будь-якої політичної системи прогнозований (виходячи з теорієї великих
циклів кон’юнктури М.Кондратьєва);
– кризовий стан сучасного світосприйняття, духовності та культури – свідчить про руйнацію попереднього світоустрою та, одночасно, про початок відліку Нового нового часу;
– існуюча система влади на пострадянському просторі працює на потребу поточного моменту й інтересів можновладців та визначається шкалою часу від виборів до виборів;
– постмодернізм сприяє розвитку та зміцненню горизонтальних зв’язків, заперечуючи наявність вертикальних, що дає підстави сподіватись на поступові зміни у вітчизняній політичній моделі;
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– для постмодерну домінуючими стали проблеми мови. Мова розглядається як інститут соціальної
комунікації, яким активно маніпулюють сили, що уособлюють пануючу систему. Проблема деградації
мови в нашому житті заслуговує на окреме дослідження, оскільки її масштаби стають загрозливими для
національної культури;
– спроба абсолютизувати свободу особистості містить небезпеку свавілля, безглуздості та викривлення поняття справедливості, яка не для всіх буває однаковою;
– процес побудови громадянського суспільства є незворотним, але існують перешкоди на його шляху.
В центрі політичної системи повинен насправді опинитись Громадянин, а не керована ляльководами модель, запрограмована нейролінгвістичними та їм подібними механізмами впливу на свідомість.
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Венгерская В.А., Мищук С.Н. Власть и личность, идеология и политическая система на постсоветском пространстве в контексте постмодернизма.
Рассматриваются вопросы, посвященные особенностям исторических разломов, сопровождаемых кардинальными изменениями в идеологиях и политических системах, а также их причинам. Особое внимание уделяется влиянию этих перемен на изменения, происходящие с личностью и границами свободы –
либо же отсутствием таковой. Все эти проблемы подаются в контексте усиления постмодернистских
тенденций как в культуре, науке, так и в социальных системах.
Vengerska V.А., Mischuk S.N. Authority and person, ideology and political system on postsoviets space in a
context postmodern .
In clause the questions devoted to features of historical breaks, accompanied by cardinal changes in ideologies
and political systems, and also reason, to this bringing are examined. The special attention is given to influence
of these changes on changes occurring to the person and borders of freedom - or by absence those. All these
problems move in a context of strengthening постмодернистских of the tendencies as in culture, science, and
social systems.
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ПСИХОЛОГІЯ ТЕРОРИЗМУ
У статті розглянуто характерні особливості психологічного тероризму, проблеми, що він створює.
Проаналізовані основні принципи маніпуляції індивідуальною та масовою свідомістю. Психологія тероризму обговорюється з точки зору сучасних психологічних досліджень.
Сучасна цивілізація розвивається в напрямку зростання технократичного комфорту, який вона пропонує людині. Одночасно, відповідно до діалектичного закону єдності та боротьби протилежностей, врівноважує цивілізаційний комфорт тотальна небезпека, яку створює міжнародний тероризм. Тобто людина
має сплачувати за своє існування в цивілізаційному просторі не тільки летальними хворобами, такими,
як СНІД, рак та ін., але й страхом перед тероризмом, що постає важливою проблемою сучасності та досліджується багатьма вченими, такими, як В.А. Щербак, М.О. Попов, А.Г. Лук'янець, С.О. Печоров,
А.В. Тимченко, О.А. Порхну, А.О. Рось, І.В. Замаруєва, В.Л. Петров та ін.. Тероризм за своєю суттю є
психологічним явищем, оскільки прагне створити атмосферу тотального страху серед населення з метою
досягнення певних політичних цілей. Таким чином, страх є визначальним чинником впливу терористичних актів та постає потужним моментом маніпуляції індивідуальною та масовою свідомістю, яка вивчається багатьма дослідниками, такими, як С. Г. Кара-Мурза, Е. І. Головаха, Н. В. Паніна, Е. Л. Доценко,
Р. Чалдіні та ін. [1–5].
Метою статті є аналіз проблеми психологічного тероризму з точки зору сучасних наукових досліджень. Таким чином, завдання статті – аналіз тероризму через призму принципів маніпуляції індивідуальною та масовою свідомістю.
Психологічний механізм тероризму стає зрозумілим у площині інформаційної теорії емоцій П. В. Сімонова, згідно з якою емоція є реакцією на дефіцит актуальної для індивіда інформації [6]. При цьому
кількість інформації пов’язана з частотністю подій: рідкісна подія характеризується більшим інформаційним складником і сильніший вплив (у тому числі маніпуляційний) здатна робити. Таким чином, терористичний акт як певний інформаційний сигнал (що є надзвичайно важливим для людини, оскільки цей
сигнал пов’язаний з її життям) має викликати потужний емоційний вибух у тих чи інших людей. Цей
вибух, з одного боку, за принципом психічного зараження, вражає емоційні стани великих людських
мас. З іншого боку, активізація емоцій постає чинником психологічної маніпуляції індивідуальною та
масовою свідомістю.
Оскільки емоційна сфера людської життєдіяльності є найбільш давньою і сугестивною, то загальна
принципова установка у процесі маніпуляції масовою свідомістю передбачає попереднє "розкачування"
емоційної сфери. Головним засобом для цього є створення або використання кризових явищ, аномальних
ситуацій (таких, як технологічна катастрофа, криваве насильство, акція терористів, маніяка, релігійний
або національний конфлікт, різке зубожіння великих мас населення, значний політичний скандал тощо),
що робить потужний вплив на почуття людей.
Відомо, що в моменти глибоких криз на хвилях потужного емоційного збудження відбувається блокування здорового глузду та здатності до аналітичної рефлексії – спроможності людини розумно аналізувати стан справ і діяти, виходячи з цієї рефлексії. Необхідність обмірковувати й розуміти події, що
відбуваються, перетворюється в цей час на непосильне навантаження, і людина намагається звільнитися
від цієї необхідності, зануритися у сферу ірраціонального. Вона починає виявляти підвищений інтерес до
окультизму, вивчати гороскопи, вірити астрологам, а рівень її психологічного захисту проти маніпуляції
різко зменшується [4 : 80–90].
Сутність психологічної маніпуляції полягає у використанні сенсорних подразників для формування
відповідних психологічних установок. Пояснити сутність формування психологічних установок сугестивного забарвлення можна на основі концепції функціональної асиметрії діяльності півкуль головного
мозку людини. Як відомо, підсвідома сфера людської психіки пов’язана з функціонуванням правої, а її
свідомість – з роботою лівої півкулі. Є докази того, що в стані трансу, зокрема гіпнотичного, активною є
переважно права, "емоційна" півкуля [7]. Саме вплив на правопівкульову психіку формує в людини певні психологічні установки без контролю з боку її свідомості.
Можна констатувати, що будь-яка інформація, яка сприймається і при цьому не усвідомлюється людиною, може виступати в ролі сугестора певного типу. Відповідно, "тонкі" "невловимі" подразники здатні поставати як сугестивний чинник. Інформація, яка використовується у процесі маніпуляції індивідуальною і масовою свідомістю і яка звернена до нашої свідомості, може дублюватися впливом на праву
півкулю, що перетворює цю інформацію на засіб сугестії, яка здатна формувати певну психологічну
установку. Визначене яскраво ілюструється загальновідомим прикладом про 25-й кадр кінофільму, який
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"вкраплюється" серед інших 24 кадрів і не усвідомлюється глядачами, впливаючи на їх підсвідомість, а
тому й на поведінку.
Ефект 25 кадру (або "кадру-невидимки") виявляється не тільки в площині відео-, але й аудіоряду. У
сфері цифрової технології опрацювання звука використовується принцип звукових зрізів, або принцип
квантування звука за часом. Зрозуміло, що в такий аудіоряд, поданий як набір звукових зрізів, можна, за
принципом ефекту 25 кадру, внести будь-яку звукову інформацію сугестивного характеру. Особливо
гостро проблема відео- й аудіосугестії стосується дітей-телеглядачів, яким притаманна підвищена сенситивність [3].
Маніпуляція свідомістю постає терористичним актом, коли люди здогадуються про таку маніпуляцію, перебуваючи під впливом страху від її наявності, але не усвідомлюючи, звідки саме очікувати маніпуляційний вплив. Парадоксально, але саме знання про факт маніпуляції постає чинником терористичного маніпулювання.
Відомо, що маніпулювання в більшості випадків, – психічний вплив, який здійснюється таємно,
спричиняючи шкоду тим особам, на яких цей вплив спрямований [5 : 10–15].
Таким чином, маніпуляція – це прихований вплив, факт якого не повинен бути помічений об’єктом
маніпуляції. За цих умов, до людей, свідомістю яких маніпулюють, ставляться не як до особистостей, а
як до об’єктів, до особливого виду речей.
Маніпуляція здійснюється за допомогою інформації, що надходить до маніпульованих людей. Ця інформація може бути "упакована" в жестах, словах, вербальних текстах (друкарські тексти, промови, радіо- й телепередачі). Сюди ж можна віднести й проміжки між словами – паузи. Важливим є зміст, прихований в образах (картини, фотографії, кіно, театр тощо). Найбільш ефективним чином діють комбінації
знакових систем, і за наявності знання цього мистецтва можна досягти величезного синергійного (кооперативного) ефекту, просто за рахунок з’єднання різних "мов".
Як вважають психологи, навіювання, на відміну від переконання, потрапляє в психічну сферу поза
межами свідомості, входячи без особливої переробки як предмет пасивного сприйняття безпосередньо у
сферу підсвідомості й кристалізується в цій сфері неусвідомлених потягів, психологічних установок.
Для того, щоб проілюструвати це положення, наведемо спогад С.Г.Кара-Мурзи, котрий пише про те,
що коли він був дитиною, його мати суворо забороняла йому вмикати радіо й слухати його, не замислюючись над почутим, як це практикується в багатьох сім’ях. Коли хлопець обурився проти такої тиранії,
його мати пояснила: "Якщо хочеш – сядь і уважно слухай, думай про все, що почув. А якщо не будеш
прислухатися, то всі дрібниці залишаться в твоїй голові. Ти їх і повторити не зможеш, а будеш у них вірити" [4].
Можна говорити і про раціональне навіювання, котре полягає в тому, що людина не змінює свої переконання й оцінки, а змінює об’єкт оцінки, коли за допомогою відповідної маніпуляції у свідомості змінюється об’єкт судження, так що людина легковажно вигукує: "Ага, от воно що! От хто винен!" і т.п.
Така заміна здійснюється шляхом створення такого контексту, у котрому думки людини рухаються в
бажаному для маніпулятора напрямку. На цьому механізмі заснована так звана "коментована преса", де
повідомлення про певний факт супроводжується інтерпретацією коментатора, який пропонує читачу або
слухачу декілька "розумних" варіантів пояснення.
Маніпуляція полягає не тільки в тому, щоб зруйнувати певні уявлення й ідеї, але й в тому, щоб сформувати нові ідеї, бажання, цілі на основі "службових" побудов, головне завдання яких дестабілізувати
сферу здорового глузду людини, викликати сумбур у думках та змусити людину засумніватися в стійких
життєвих істинах.
Особливість маніпуляції полягає також у тому, що в сучасному суспільстві природна мова стала замінюватися штучно сконструйованою, коли слова набули раціональності, очистилися від множини древніх
змістів та сенсів, загубили при цьому "святість". Це означало розрив з глибинними витоками людської
культури, адже раніше мова, на думку М. Хайдеггера, була найбільш священною зі всіх цінностей людства [8]. Тепер же слова перетворюються на безособовий інструмент, позбавлений духу, на знаряддя панування. Мова позбавляється своєї конкретики, матеріальної "пишномовності". Як свідчать лінгвісти,
перед Другою світовою війною з усіх слів, що людина почула за перші 20 років свого життя, кожне десяте слово вона чула із джерела, яке могла відчути доторком, понюхати. Сьогодні ж маємо обернену пропорцію, коли сучасна людина 9 із 10 слів дізнається з якогось "центрального" джерела, і, як правило, ці
слова транслюються через мікрофон [4 : 240–248].
Все це було важливим кроком у руйнації всього впорядкованого цивілізаційного "космосу", в якому
існувала і міцно стояла на ногах людина традиційного суспільства (тобто людина середньовіччя і старожитності). Користуючись сучасною мовою, значною мірою позбавленою чуттєвого підґрунтя, людина
почала існувати в "розпорошеній", "атомізованій" дійсності, бо у світі слів їй немає опори.
Суттєво, що природа маніпуляції полягає також у наявності подвійного впливу, коли поряд із повідомленням, яке відкрито транслюється, маніпулятор надсилає адресату "закодований сигнал", сподіваючись на те, що цей сигнал розбудить у свідомій і чуттєвій сферах адресата образи, потрібні маніпулятору.
Тут мистецтво маніпуляції полягає в тому, щоб спрямувати процес уявлення у певне русло, а людина при
цьому не повинна відчувати цього прихованого впливу.
Тут можна говорити і про маніпуляцію масовою свідомістю на основі прийомів, які повертають людину в її історичне дитинство, що досягається на хвилі істерії і страху, невпевненості і терору. Так, на23
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приклад, долаючи раціоналізм Нового часу, фашизм повернувся до давнього мистецтва з’єднувати людей в екстазі через величезне шаманське дійство, ускладнене міццю сучасного техногенного суспільства.
При з’єднанні слів із зоровими образами виникла мова, за допомогою якої великий і розважливий народ
перетворився на величезну юрбу візіонерів, як це мало місце в ранньому Середньовіччі. Сподвижник
Гітлера А. Шпеєр згадував, як він використовував зорові образи під час декорації з’їзду нацистської партії в 1934 році: "За високими валами, що відмежовують поле, передбачалося виставити тисячі стягів усіх
місцевих організацій Німеччини, які б за командою десятьма колонами ринули десятьма проходами між
рядами низових секретарів. При цьому і стяги, і блискаючі орли на древках мали так підсвітити потужними прожекторами, що вже завдяки цьому відбувався дуже сильний вплив. Але й цього, на мій погляд,
було недостатньо. Якось випадково мені довелося бачити наші нові зенітні прожектори, промінь яких
піднімався на висоту декількох кілометрів, і я випросив у Гітлера 130 таких прожекторів. Ефект перевершив політ моєї фантазії. 130 різко окреслених світлових стовпів, на відстані лише 12 метрів один від
одного, навколо всього поля піднялися на висоту від шести до восьми кілометрів і злилися там, нагорі, у
сяюче небесне склепіння, через що виникло враження гігантського залу, в якому окремі промені виглядали немов величезні колони уздовж нескінченно високих зовнішніх стін. Інколи через цей світловий
вінок пропливала хмара, надаючи і без того фантастичному видовищу елемент сюрреалістично відображеного міражу" [4 : 58].
З метою маніпуляції масовою свідомістю використовуються й технічні засоби, які експлуатують негативні почуття, котрі у сфері традиційної моралі засуджуються (ревнощі, страх, заздрість, ненависть,
самовдоволення) і які легко активізувати. Тому що почуття, звільнившись від табу власної свідомості й
соціальних норм, дуже важко підлягають внутрішньому самоконтролю і виявляються особливо бурхливо. Не так бурхливо, але все таки більш стійко проявляються шляхетні почуття, що спираються на традиційні позитивні цінності. У маніпуляції ефективно використовується природне почуття жалості й співчуття до слабкого, беззахисного, потреба в заступництві. Загалом, можна сказати, що для маніпуляції
свідомістю корисними є будь-які почуття, будь-яка емоційна реакція, якщо вона допомагає хоч на мить
відключити здоровий глузд людей.
Особливо дієвим тут постає найдавніше з почуттів – страх, що може стати чинником маніпуляції, коли, наприклад, розмір небезпеки, могутність "ворога" багаторазово збільшується. Тут слід відмітити
"ядерний жах", який багато років використовувався з маніпуляційною метою як у США, так і в СРСР.
Так на початку 50-х років експерти США вважали, що найбільшу небезпеку для США становили не
атомні й водневі бомби СРСР, а та паніка, яка виникла б у випадку війни.
Таким чином, основним чинником психологічного тероризму можна вважати вплив на емоційну сферу людини, а механізм психологічного тероризму виявляється у площині інформаційної теорії емоцій.
Психологічний тероризм можна вважати одним із аспектів маніпуляції індивідуальною та масовою свідомістю.
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Вознюк А.В, Калашников В. Г. Психология терроризма.
В статье рассматриваются характерные особенности психологического терроризма, проблемы, которые он создает. Проанализированы основные принципы манипуляции индивидуальным и массовым сознанием. Психология терроризма рассматривается с позиции современных психологических исследований.
Voznyuk A.V., Kalashnikov V.G. Psychology of terrorism.
The article deals with the typical features of terrorism, with the problems it creates. The main principles of the
manipulation of individual and mass consciousness are analysed. Psychology of terrorism is viewed from the
point of view of the achievements of the newest psychological investigations.
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РОЗВИТОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНЬОГО РЯТІВНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ДІЙ У
АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ
У статті досліджені теоретичні аспекти та зміст, особливості розвитку саморегуляції майбутнього
рятівника як суб'єкта дій в антитерористичних операціях, а також проблеми психологічної готовності
прикладного рівня.
До останнього часу питання формування готовності майбутнього рятівника до професійної діяльності
в екстремальних умовах досліджувались психологами в межах проблеми "готовності до подолання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру". Фахівець розглядався як суб’єкт професійної діяльності, в процесі реалізації якої у нього формуються певні за змістом та спрямованістю професійно важливі якості, здібності та мотиви. Однак, виконання за останні роки рятівниками професійних
функцій в умовах проведення антитерористичних операцій, показало, що для розробки питання про готовність фахівця необхідно з’ясувати, яким чином та на скільки індивід спроможний виходити за межи
власної екстремальної діяльності, яку він виконує, у сферу нової для нього екстремальності. Проблема
саморегуляції у професійній діяльності рятівників пов’язана з різними аспектами психологічної науки. Її
розв’язання неможливе, в першу чергу, без осмислення досягнень та знахідок, зроблених вченими в царині загальнотеоретичних та методологічних проблем психології (К.А.Абдульхановою-Славською,
Л.І.Анциферовою, Б.Г.Анан’євим, Л.П.Буєвою, Л.С.Виготським, В.В.Давидовим, Г.С.Костюком,
О.М.Леонт’євим,
Б.В.М’ясищевим,
Б.Ф.Ломовим,
А.В.Петровським,
С.Л.Рубінштейном,
А.А.Смирновим, Д.М.Узнадзе, Д.Б.Ельконіним та ін.).
Проблема самовизначення особистості, різної міри її участі у процесі постановки цілей на розвиток
власної здатності до саморегуляції, пригортає увагу психологів, особливо тих, хто працює у царині розвитку особистості та її саморегуляції [1; 2; 3; 4; 5], на них ми спираємось. Однак, у роботах науковців не
розкривається дуже важливий для нас аспект проблеми: специфіка самовизначення майбутнього рятівника. Для професійної діяльності рятівників у нових умовах він є надзвичайно значущим. Ця не вирішеність у проблемі саморегуляції особистості є частиною не розв’язаного, яка, виокремлена нами для вивчення у статті, зокрема, конкретизована питаннями розробки теоретичних аспектів та змісту, особливостей розвитку саморегуляції майбутнього рятівника як суб'єкта дій в антитерористичних операціях, а
також проблемами його підготовки прикладного рівня. В цьому полягало поставлене перед статтею завдання.
Виявилось, що успішність, продуктивність роботи в нових умовах, у процесі проведення антитерористичних операцій, а також масштаб, якість та перспективи прояву професіоналом здатності до самосуб’єктної дії залежать від того, у який спосіб людина будує своє ставлення до розвитку спроможності до
саморегуляції, як "вмонтовує" розвиток здатності до саморегуляції у свої професійні справи, у контур
власного життєвого простору, як усвідомлює і переживає значущість та місце цієї частини своєї справи у
життєвому самовизначенні.
Об’єктивно та суб’єктивно розвиток здатності фахівця до саморегуляції виступає, як правило, однією
з важливих сфер життя людини, але ця частина життя переживається нею в різних вимірах: а) змушений,
примусовий процес або привабливий бажаний; б) зовні заданий або самостійно обраний. В ситуації вимушеності людина діє в межах заданої для неї мети, яка визначає її дії. Але є інший закон - створення
мети самим працівником. Процес досягнення такої мети переживається особистістю як вихід за власні
межі [6]. Через самостійний пошук, створення цілей розвитку власної здатності до саморегуляції майбутній рятівник ототожнює себе із своїм задумом, сконцентрованим у цілях. Він проектує через них себе у
майбутньому та переживає ці нові проекти як частину власної особистості, вони виступають джерелом
його спонукань та реалізації потенцій.
Створення, самостійна постановка цілей на розвиток саморегуляції та контроль за їх досягненням є
особливою інтегрованою здатністю, яка виявляє певне, активне світоглядне ставлення особистості майбутнього рятівника до свого професійного життя. Формування такої спроможності характеризує високий
рівень розвитку особистості та, водночас, є умовою її подальшого професійного становлення.
Аналіз результатів проведеного дослідження свідчить, що певна частина фахівців не забезпечує оптимального рівня збалансованості у взаємодії зовнішніх та внутрішніх чинників саморегуляції поведінки.
Наведемо деякі показники, які характеризують цей аспект здатності до саморегуляції рятівника. Показник "Вміння управляти собою" передбачав оцінку того, як фахівець підтримує своє здоров’я, стежить за
© Грибенюк Г.С., 2004
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рівновагою між особистим і професійним життям, вміє уникати дистресів. За означеним показником в
кожній із вибірок спостерігається таке співвідношення: 4/5 досліджених у трьох областях (80%; 76,5%;
80%) віднесли себе лише до середнього рівня розвитку цього вміння. Цілком очевидно, що спроможність
поновлювати та підтримувати свої фізичні та духовні сили має бути важливою професійною особливістю
рятівника і міра її розвитку суттєво характеризує його здатність до саморегуляції. Кожний п’ятий
фахівець суб’єктивно відчуває перевантаження, постійну перевагу професійного над особистісним.
Спроможність визначати та ставити перед собою мету саморегуляції, досягати її результатів – є лише
однією із компонентів особистої відданості своєї справі, яка відрізняє фахівця високої кваліфікації. Другою складовою особливого ставлення фахівця до своєї праці є те, на скільки праця стала для нього центральною життєвою цінністю. Ця складова розкривається в межах феномену "захопленості" власною
працею. Захопленість власною працею як високий рівень позитивного ставлення до неї розглядається
зараз як єдність двох характеристик "основної життєвої цінності" та "найбільш цінної частини свого Я"
[6].
100% досліджуваних свою ціннісну позицію визначили як чітку, не розмиту, достатньо високого рівня сформованості. В той же час показник "Неясні особисті цілі" дає можливість діагностувати те, наскільки фахівець задоволений можливостями самореалізації, зокрема, у визначенні співвідношення "власне
- професійно важливе" та наскільки цілі є визнаними і прийнятими ним особисто. За отриманими даними
1/5 досліджуваних (20%; 16,7%; 0%) вважають, що робота не забезпечує можливостей для особистісних
досягнень. Лише кожен п’ятий (20%; 20%; 23,5%;) задоволений наявними можливостями професійної
самореалізації. Для 1/3 досліджуваних (26,7%; 33,3; 38,2%) робота не забезпечує можливостей професійного росту. Отже, має місце певне відчуття не реалізованості у професійній перспективі, а звідси суб’єктивне відчуття перевантаження, постійне домінування вимог професійного над особистим життям,
причому значна частина досліджуваних відповідальність за це не покладає на себе.
У проведеному дослідженні, яким були охоплені фахівці різних спеціальностей, посадового положення та вікових груп Міністерства України з надзвичайних ситуацій, вивчались функції саморегуляції у
різних сферах професійної діяльності рятівників.
Процес саморегуляції як специфічний вид психічної активності розглядався у проявах здатності рятівників вносити зміни як у зовнішні, так і внутрішні умови професійної діяльності; здатності самостійно
ставити нові цілі; співвідносити власні можливості з вимогами мети на основі самооцінки, уявлень особистості про себе.
Значущість включення до змісту уявлень про себе позитивної оцінки себе як фахівця виокремлює важливість самосуб’єктних ставлень у процесі формування майбутнього рятівника та спрямовує дослідження на аналіз умов ефективної підготовки фахівців у освітніх закладах МНС України до професійної
діяльності в екстремальних умовах.
Саморегуляція у професійній діяльності майбутніх рятівників - складне за змістом і різноманіттям
проявів багатофакторне соціально-психологічне та індивідуально-психологічне явище. Його безпосереднім субстратом виступають конкретні явища та процеси індивідуальної та групової психології.
Розвиток саморегуляції майбутніх рятівників може бути оптимізованим лише за умови детального
вивчення особистості, конкретних обставин, котрі супроводжують її вчинки. Однак, ці конкретні обставини, причини, умови вчинків не можуть бути розкриті повністю, якщо до уваги не беруться всі аспекти
підготовки фахівців у освітніх закладах МНС України.
Тому вельми актуальним є дослідження, зорієнтоване переважно на розкриття психологопедагогічних умов ефективної підготовки до професійної діяльності.
Очевидно, що вивчення якостей особистості курсанта, його установок, прагнень буде сприяти успішному прогнозу на здатність до саморегуляції в екстремальних умовах. Водночас, необхідно враховувати і
те, як система особистісних цінностей курсантів співвідноситься з груповими, колективними, з цінностями конкретного соціального середовища особистості. Соціальна значущість особистості, з однієї сторони, та цінності соціальної групи - з іншої, виступають одним з регуляторів процесу самореалізації особистості, поведінки та діяльності курсантів, які прагнуть до прояву своєї індивідуальності.
Різною є самоактивність курсантів у прояві своїх можливостей. Виявлено її залежність від періодів
навчання та характеру діяльності. Зокрема, інтенсивність самоактивності зростає значною мірою на початку першого семестру кожного курсу. В цей період, в основному, успішно реалізує своє прагнення до
самореалізації 60-70% курсантів від кількості тих, кому вдається добитись визнання та довіри у колективі. На початку кожного другого семестру навчання інтенсивність самоактивності знижується певною
мірою. Помітна активізація даного процесу в умовах, коли спільна діяльність ставить підвищені вимоги
до професійної готовності курсантів, підсилюється їх взаємозалежність від результатів такої діяльності, а
тому зростає взаємна відповідальність. Це особливо помітно в період підготовки та проведення навчань,
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які створюють додаткові можливості для прояву кожним курсантом своєї індивідуальності, розвитку і
прилаштування характерів та інших особистісних особливостей курсантів.
Не можна не зважати на те, що у динаміці самореалізації того або іншого курсанта можуть бути як
певні підйоми, успіхи, так і, навпаки, – невдачі функціонування структурних ланок саморегуляції. Окремі курсанти не завжди обирають адекватні офіційним вимогам морально-здорові способи та засоби регуляції для досягнення цілей самореалізації, отже, втрачають довіру товаришів та підтримку колективу,
позбавляються свого положення у системі стосунків колективу.
На динаміку процесу функціонування структурних ланок саморегуляції курсантів, як на інші особливості їх реалізації впливають індивідуально-психологічні характеристики особистості, її життєва позиція,
рівень професійної, загальноосвітньої, моральної підготовленості, темперамент, характерологічні особливості.
Траєкторія руху професійного життя рятівника складається із низки подій, в яких особистість набуває
досвіду долання складних ситуацій. Цей досвід у багатоаспектному просторі самої професії виокремлюється у вигляді різних психологічних стратегій і тактик долання особистістю труднощів, які прагнуть
вийти з під її контролю. Особистість розвиває в собі здатність долати імпульсивні бажання в інтересах
досягнення об’єктивно більш цінних, але віддалених у часі та просторі цілей.
Можна висунути припущення про те, що різні способи розв’язання майбутнім рятівником ситуацій,
які викликають сильне напруження, поступово стають стійкими особливостями його саморегуляції. Ці
особливості є складними та, ймовірно, містять у собі певні цінності, які притаманні феномену "захопленості роботою", а також професійно-важливі здатності, які певною мірою розвинув майбутній рятівник, а
також його ставлення до себе і світу, і, крім того, - набуті ним навички регуляції. Нами проведено змістове узагальнення складних ситуацій, які часто зустрічаються майбутньому рятівнику та поведінки в
них, наприклад, у складних стосунках з керівництвом, рольової невизначеності, яка зумовлена не чіткістю цілей, неясністю завдань; у ситуаціях рольового перевантаження, рольових конфліктах і т. ін. Одним
із засобів саморегуляції курсантів виступає стиль, якому надається перевага у взаємодії із навколишньою
дійсністю. В основі його знаходиться переважна зорієнтованість, відносно стійка система ставлень особистості до діяльності, завдань, які розв'язуються, інших людей і до самої себе. У зв'язку з цим серед курсантів можна виокремити групи, які характеризує певний стиль у ставленні до дійсності.
Кожна з цих категорій курсантів характеризується певним стилем впливу на себе. Результати роботи
дозволяють виділити три основні групи стратегій саморегуляції у подоланні труднощів майбутніми рятівниками. Перша група отримала назву контролюючих. Вона передбачає когнітивну переоцінку або переосмислення ситуацій, встановлення суті проблем та прагнення своїми силами їх змінити. Друга група
стратегій характеризується спробами уникнути виникнення труднощів або відмовитись від втручання у
обставини, які склались. І, нарешті, третя група стратегій спрямована на управління тими симптомами,
які викликані складними обставинами професійного життя. Є підстави вважати, що схильність до тієї або
іншої стратегії може стати стійкою інтегрованою особливістю саморегуляції особистості майбутнього
рятівника, яка характеризує рівень розвитку його спроможності до самосуб’єктної дії як умови ефективної діяльності в екстремальних умовах.
Існують певні індивідуально-психологічні, соціотехнічні та організаційні передумови перетворення
стратегій саморегуляції у доланні труднощів, які ситуативно змінюються, у стійкі властивості особистості. Ці передумови ще недостатньо вивчені, але проглядається певний зв’язок між першою, конструктивною, контролююче-дієвою стратегією саморегуляції та особистісними особливостями майбутніх рятівників, які вважають працю високо значущою частиною власного "Я" основною життєвою цінністю. Ці
курсанти надають перевагу роботі, яка вимагає використання власної спроможності виходити за межи
наявної ситуації, долати безпосередні спонукання заради досягнення значущої перспективної мети. Вони прагнуть до самостійності, проявляють ініціативу, проявляють віру у власні можливості, мають досвід
перемог та не бояться поразок. Поєднання цих особливостей особистості може стати ґрунтом для формування стійкої позиції людини підкоряти собі обставини власного професійного життя. Підтвердженням того положення, що стратегії саморегуляції поведінки у складних ситуаціях у професійній сфері
можна розглядати як особливі властивості особистості є отримані дані про реалізацію подібних стратегій
у побуті та у сфері відпочинку майбутніх рятівників.
Отже, для успішного впливу на процес розвитку у майбутніх рятівників спроможності до саморегуляції необхідно вивчати систему показників, у тому числі, переважний стиль їх ставлення до дійсності,
який забезпечує міру гармонії у розвитку саморегуляції особистості. З іншого боку, важливо приділяти
увагу нормуванню зовнішніх проявів культури поведінки курсантів як зовнішніх засобів впливу на процес вдосконалення саморегуляції, вміння добиватись ними необхідного сприйняття іншими своєї індивідуальності.
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Можливо простежити розвиток саморегуляції майбутніх рятівників, а точніше одну з ліній розвитку,
пов’язану з феноменом лідерства. Мова йде не тільки про вивчення лідерства у його класичному варіанті. Лідерство у формі керівництва підрозділом (малою контактною групою) - це більш високий рівень
соціальної активності особистості майбутнього рятівника, ніж виконання професійних обов’язків курсантом-лідером в межах чинних у вищому навчальному закладі організаційних та соціотехнічних систем.
Воно вимагає розвитку та інтеграції у цілісну структуру цілої низки особистісних властивостей саморегуляції людини. Але не сама по собі така структура саморегуляції спонукає майбутнього рятівника до
виходу на рівень дійсного керівництва підрозділом. Головним чинником стає культура організації, інституту. Корпоративна культура притаманна підрозділам рятівників, навчальним закладам з її вертикальною
ієрархічною структурою влади і нормами поведінки, певним чином, нормують зростання особистості
фахівця. До цих норм, які підтримуються заходами соціального контролю, відносяться не писані правила
– неухильно дотримуватись інструкції та розпоряджень, не ризикувати, приймати рішення лише тоді,
коли зібрана вся необхідна інформація, уникати невдач. Є інший аспект основ, на яких будується корпоративна культура майбутніх рятівників, він відповідає горизонтальній структурі влади та створює умови,
які дозволяють виконавцям брати участь у керівництві.
Вивчення особистісно-психологічних особливостей саморегуляції лідерів показує, що їх з’єднаність із
власною працею, в той же час, не виключає здатності піднятись над нею та змінити зміст функціональних ланок у структурі власної саморегуляції у відповідності з новими можливостями ситуацій. Проявляючи себе як новатор, лідер-керівник спирається на власні внутрішні стандарти та не орієнтується на
схвалення інших. Характерною рисою саморегуляції лідерів-курсантів є здатність адекватно оцінити невизначені соціальні ситуації, побачити в них приховані можливості та покладаючись на власну інтуїцію
своєчасно прийняти відповідальні рішення. Зрозуміло, що ці та інші особистісні якості лідерів – гнучкість мислення, прийняття ризику важливих рішень – формуються та розвиваються поступово.
Вивчення дозволяє зробити практичний висновок про необхідність вже в процесі комплектування первинних колективів зважати на характерологічні особливості курсантів, їх прагнення до тієї або іншої
форми поведінки, моральні основи, мотиви, мету цих прагнень. Дослідження показує доцільність виявлення у період табірного збору тих, хто має здатність і прагне до лідерства для оптимізації впливу на
формування рольової офіційної структури колективу. З іншого боку, для всебічної підготовки майбутніх
рятівників як офіцерів, професійних керівників, необхідним є регулювання процесу ствердження лідера в
колективі та забезпечення можливості набути управлінські навички кожному курсанту.
Виявлено як позитивне, так і негативне лідерство, що визначалося соціальною значущістю діяльності
тієї або іншої мікрогрупи. В залежності від індивідуально-психологічних особливостей лідерів лідерство
зовні проявлялось як відкрите або приховане. Лідери першого типу не приховували свого провідного
положення в мікрогрупі і діяли, так би мовити, на вістрі інтересів групи, організовували її діяльність,
беручи на себе відповідальність за справи. Лідери другого типу про себе не заявляли відкрито, непомітно
для стороннього спостерігача організовували діяльність мікрогрупи, керували нею та створювали відповідну морально-психологічну атмосферу: при позитивній спрямованості групи - зміцнювали групові зв'язки і навпаки, послабляли їх при негативній спрямованості діяльності групи.
Можна перераховувати інші психологічні особливості суб’єкта з лідерськими якостями, але всі вони
є проявом та психологічним забезпеченням узагальненої позиції особистості. яка конкретизується у позитивному "Я-образі" майбутнього рятівника.
Основний шлях формування у майбутнього рятівника позитивного образу себе – це створення умов
повноцінного оволодіння ним професійною культурою, таким чином, щоб через працю майбутній рятівник вступав у певні зв’язки з організацією, в якій він реалізує себе як професіонал, з характерною для
організації системою соціального контролю, напрацьованою сукупністю норм поведінки, з певними формами стосунків з працівниками. Від характеру цих взаємовідносин залежить мотиваційний потенціал
майбутнього рятівника, його успішність у розвитку здатності до саморегуляції, продуктивність та задоволеність працею. Навіть побутова сфера може містити умови для найбільш оптимального розвитку саморегуляції, зокрема, на стиль взаємодії курсантів впливає не тільки переважна зорієнтованість особистості, але і форма звертання, як практичний прояв ставлення до іншої людини. У звертанні курсант має
правильно зважувати на психічний стан партнера та власний стан, умови ситуації та завдання. Така постановка питання виокремлює позицію про те, що майбутній рятівник зобов'язаний вміти щохвилинно
контролювати власні психічні стани та керувати ними в силу професійної необхідності, що стає можливим лише за умови його певної вольової та психолого-педагогічної підготовленості й прагнення до цього
та розглядається як передумова і гарантія успішності самоактивності майбутнього рятівника у надскладних ситуаціях професійної діяльності.
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Грибенюк Г.С. "Развитие саморегуляции будущего спасателя как субъекта антитеррористических
операций".
В статье исследованы теоретические аспекты и содержание, особенности развития саморегуляции
будущего спасателя как субъекта действий в антитеррористических операциях, а также проблемы
психологической готовности прикладного уровня.
Grybenjuk G.S. Self-regulation development of a future rescue worker as a participant of antiterror
operations.
The article highlights theoretical aspects and content, the peculiarities of self-regulation development of a future
rescue worker as a participant of antiterror operations and the problems of practical psychological readiness.
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ТЕРОРИЗМ ЯК МЕТОД ДІЯЛЬНОСТІ ЧОРНОСОТЕННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (1905-1917 рр.)
Досліджується терористична діяльність чорносотенних організацій протягом 1905-1917 років, відповідність її окремих елементів сучасним науковим підходам до визначення тероризм.
Термін "тероризм" є одним з найбільш вживаних у сучасному політичному лексиконі. Новітній тероризм характеризується небувалим розмахом, зростанням ступеня катастрофогенності терористичних
акцій. Проблему тероризму, що постає сьогодні перед політологами, істориками, іншими фахівцями,
важливо осмислити в плані співвідношення минулого, сучасного та майбутнього.
Як метод боротьби з існуючим суспільно-політичним ладом, тероризм став поширеним явищем у Європі в середині ХІХ – на початку ХХ століття. В Російській імперії, зокрема, він проявлявся від індивідуального політичного тероризму народників до погромної діяльності чорносотенців та "червоного терору".
Чорносотенний рух на сьогодні є недостатньо дослідженою темою. Ряд робіт, що торкалися окремих
аспектів діяльності крайніх правих, з’явився ще в 20-х роках. В основному, це були публікації джерел з
історії чорної сотні. Наприклад, редагований А.Черновським збірник документів з діяльності "Союза
русского народа" [1]. Однак об’єктивні історичні дослідження того часу були підпорядковані завданням
ідеології. В 30-х роках чорносотенний рух фактично випав із вузького кола дозволених тем. Інтерес до
даної теми з’явився лише в 70-80-х роках і знайшов своє відображення, наприклад, у працях В.В.Коміна,
Л.М.Спіріна та ін., де чорносотенний рух розглядався в контексті діяльності інших політичних сил [2; 3;
4]. Першим дослідженням власне чорносотенного руху слід вважати працю С.О.Степанова "Черная сотня в России. 1905-1914". Проблема терористичної діяльності чорносотенних організацій отримала в сучасній літературі неоднозначну оцінку. Зокрема, у згаданій праці С.О.Степанова даній темі присвячено
окремий розділ – "Черный террор", документальною базою якого є друковані і особливо архівні матеріали. Однак з висновками автора не погоджуються інші дослідники, такі, як В.В.Кожинов [3] та
В.М.Острецов [5; 6], які розцінюють терористичну діяльність чорносотенних організацій порівняно незначною та юридично не доведеною.
Метою даної статті є дослідження чорносотенного руху в контексті сьогоднішніх уявлень про тероризм, а також наскільки терористична діяльність "Союза русского народа" (далі – СРН) та інших організацій відповідає сучасним дефініціям цього складного явища.
В сучасній науці немає єдиного визначення тероризму. У різних державах і за різних політичних та
соціально-економічних умов існують певні відмінності його ідентифікаційних ознак. Як приклад візьмемо одне з визначень тероризму, яке виходить від ЦРУ: "Тероризм – це насилля у політичних цілях, здійснюване окремими особами або групами осіб, які діють "за" або "проти" існуючої в даній країні влади,
коли такі дії спрямовані на те, щоб завдати удар або залякати більш численну групу, ніж безпосередня
жертва, щодо якої застосовується насилля" [7: 17]. Дещо відрізняється формулювання В.Крутова, повноважного представника України в Антитерористичному центрі держав-учасниць СНД: "Тероризм – це
особлива протиправна форма насильства, сутнісною властивістю якої є залякування, намагання створити
атмосферу жаху, відчуття соціальної незахищеності, дестабілізувати політичну ситуацію з метою примусити владні структури прийняти вигідні для терористів рішення" [7: 17]. Численність розбіжних трактувань тероризму зумовлена різноманіттям чинників його виникнення, спрямованості терористичних проявів, шляхів протидії з боку держави та суспільства тощо. Однак завжди констатується наявність таких
суттєвих рис, як насилля, залякування, загроза безпеці суспільства та держави.
Розглянемо наявність та особливості названих елементів у діяльності чорносотенних організацій. У
політичний лексикон початку ХХ століття словосполучення "чорна сотня" увійшло як презирлива назва
учасників патріотичних маніфестацій та погромів. Хоча на Русі даний термін з ХІІ століття стосувався
тяглого посадського населення, земщини. Цією історичною паралеллю скористалися монархісти, маючи
на увазі всестановість та загальнонародність, і чорною сотнею почали називати себе кілька десятків союзів та організацій, які, не маючи єдиної ідеології, проголошували себе нащадками слов’янофілів та піднімали на щит "теорію офіційної народності", створену ще С.С.Уваровим та М.П.Погодіним. Найбільшими
з них були "Союз русского народа", "Русское Собрание", "Монархическая партия" та "Союз Михаила
Архангела". Між іншим чорносотенцями називали і називають багатьох зовсім різних діячів та ідеологів,
що не входили до жодних організацій та об’єднань.
Почати характеризувати діяльність чорносотенних організацій слід з жовтневих погромів 1905 року,
які за часом здійснення були першими проявами тероризму.
Сучасні дослідники вважають, що погромна діяльність чорносотенців була наслідком не самого маніфесту 17 жовтня , а викликаних ним революційних мітингів та демонстрацій. Погроми виділялися із
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загального потоку подій участю широких верств населення на боці уряду (поруч з військами та поліцією); спільними хронологічними рамками (18-29 жовтня); приводами та гаслами (захист самодержавства);
об’єктами та способами нападів. Найбільше число погромів, що зустрічається в літературі, - 690, що охоплювали 102 населених пункти. Внаслідок жовтневих погромів загинуло 1622 та було поранено 3544
особи [8: 54-56]. Хоча вказані цифри не можна вважати остаточними та безсуперечними.
Дослідники визнають, що поки не мають достовірних даних про наявність єдиного центру із керівництва погромами. В.В.Кожинов стверджує, що "якби подібний "центр" і існував, то він ніяк не міг бути
"чорносотенним", бо всі такі центри виникли в той час, коли хвиля погромів вже пройшла" [9: 100]. Це
визначення, очевидно, є не зовсім точним. Адже організаційне оформлення чорносотенного руху розпочалося ще в 1901 році. Так, статут "Русского Собрания" був затверджений ще 26 січня 1901 року. Ця організація мала характер націоналістичного гуртка, проте діяльність його охоплювала значну територію.
"Русское собрание" засновувало в інших містах свої відділи, під час відкриття одного з яких у Харкові в
листопаді 1903 року відбулася сходка протесту студентів університету, яка була розігнана поліцією. Саме "Русское Собрание" на правах найстарішої організації намагалося на початку 1906 року об’єднати
чорносотенний рух під своїм керівництвом. У квітні 1905 року в Москві на основі дворянського гуртка
було створено політичну партію Союз русских людей. Приблизно в той же час, тобто до проголошення
маніфесту було створено Русскую монархическую партию, яка зайняла крайній правий фланг і засновником якої був один із провідних ідеологів чорносотенного руху В.А.Грінгмут.
Отже, беззаперечним є факт існування чорносотенних організацій на час погромів. Однак слід зазначити, що названі організації не були масовими, носили вузькостановий, аристократичний характер і, з
огляду на склад учасників погромних акцій, не могли бути керівною ланкою. Погромна діяльність за своїм характером більш відповідала практиці СРН, доступ до якого був відкритий всім верствам населення,
часто і декласованим елементам. Цим значною мірою і пояснюється рихлість, аморфність найбільшої
чорносотенної партії, відділи СРН зберігали напівнезалежний характер, не мали чітко налагоджених
зв’язків з центром. Але організаційне оформлення Союза припадає на пізніший період – Головна Рада
СРН була сформована 8 листопада 1905 року, а статут у незакінченому вигляді був зареєстрований 7
серпня 1906 року.
Таким чином, жовтневі погроми 1905 року не мали спільного організаційного центру, попри однаковий характер. Проте, показовим залишається факт, що значна кількість учасників погромних акцій згодом опинилася в лавах СРН.
Жовтневі погроми часто називають єврейськими, але це питання залишається суперечливим. Так,
В.Острецов намагається довести, що єврейська складова серед постраждалих не була значною, а скоріш
відповідала показникам загального етнічного складу населення. Як приклад він наводить дані наслідків
київських погромів 18-21 жовтня: загинуло 47 чоловік, серед яких євреї складали 25%, поранено 205 чоловік, із них євреїв 35% [5: 23]. Немає підстав сумніватися у наведених цифрах, проте вони використані
на підтвердження певної точки зору. Більш об’єктивно відображають картину дані, що охоплюють всі
погроми жовтня 1905 року. Згідно досліджень С.Степанова, вдалося встановити національну приналежність більш як двох третин постраждалих, серед них євреї складали 711 вбитих (або 44%) та 1207 поранених (34%). Національність 407 вбитих (25%) та 932 поранених (26%) залишилася невстановленою [8:
57]. Таким чином, жертви серед єврейського населення дійсно були значними. Несподівану позицію в
даному питанні займає В.Кожинов, який відзначає, що 545 із 690 погромів відбулися в населених пунктах, розташованих на порівняно невеликій території навколо Києва та Одеси. На цих територіях мешкало
близько 20% єврейського населення Російської імперії, а між іншим саме тут в жовтні 1905 року відбулося понад 80% всіх погромів та переважна кількість вбивств [10: 106]. Тим самим начебто нівелюється
етнічний момент серед причин погромів. Проте причину загибелі та поранень значно більшої кількості
людей інших національностей, ніж євреїв, він пояснює фактом діяльності загонів єврейської самооборони, сильні центри якої діяли саме в Києві та Одесі. Такі загони були краще озброєні, діяли рішуче і часто
превентивно.
Таким чином, проблема погромів є більш складною та багатозначною, ніж прийнято вважати і потребує подальшого дослідження. Проте очевидним є висновок, що головними причинами погромів слід
вважати соціально-етнічні.
Сучасна система тероризму залежить від наявності в суспільстві конфліктів, серед яких поруч з релігійними, економічними, ідеологічними, екологічними та ін. саме соціально-етнічні посідають сумнівну
першість. Це складне криміногенне явище у сучасному суспільстві пов’язане також із феноменом терористичного професіоналізму, який вже можна визначити як різновид стійкої спеціалізованої діяльності.
Зачатки професійної діяльності терористичного спрямування у чорносотенному русі з’явилися зі створенням бойових дружин. Вперше про них почали говорити у річницю Кривавої неділі: близько 700 чорносотенців охороняли палаци сановників та трактири. У день відкриття І Державної думи озброєні члени
СРН патрулювали вулиці навколо Зимового палацу. В 1906-1907 роках бойові дружини чорносотенців
існували в Архангельську, Астрахані, Вологді, Гомелі, Катеринославі, Києві, Кишеневі, Москві, Одесі,
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Тифлісі, Ярославлі. Єдиної системи їх створення не існувало, у більшості випадків були відсутні статути
чи інші регламентуючі документи. Справа повністю залежала від місцевих відділів. В Одесі у серпні
1906 року почала формуватися "Біла гвардія", згодом її називали просто дружиною СРН. Вона була поділена на 6 сотень по 50-60 чоловік у кожній з атаманами на чолі. Командував дружинниками наказний
атаман. Це була найбільша дружина, в інших містах групи не мали чіткої структури [8: 143]. Дружинники були добре озброєні, причому у більшості випадків вони мали дозволи на носіння зброї. Чорносотенні
дружини виконували не лише охоронні функції, вони часто здійснювали напади на окремих осіб чи групи, що підозрювалися у революційних настроях.
Ще одним проявом терористичної діяльності чорносотенців були політичні вбивства. 18 липня 1906
року в Териоках під Петербургом був двома пострілами із револьвера убитий кадетський депутат І Державної думи М.Я.Герценштейн. Причиною став виступ, у якому він необачно назвав хвилю погромів
поміщицьких садиб "ілюмінаціями" [10: 74]. Офіційне слідство не знайшло винуватців. Таємна поліція
ніби не знала, де знайшли прихисток чорносотенці. Між тим в Почаївській лаврі всім паломникам показували дім, де переховуються вбивці Герценштейна. Пізніше, після розколу в СРН, кандидат в члени Ради СРН А.І.Пруссаков дав офіційні свідчення про причетність до цього вбивства всього керівництва Союзу, що мало для організації негативні наслідки. Навесні 1909 року були заарештовані дружинники
А.В.Половньов та Н.М.Юскевич-Красовський. В ході слідства були допитані члени Головної ради СРН
А.А.Майков, Р.Ф.Єленєв, В.А.Соколов. Що стосується керівника Союзу О.І.Дубровіна, то після підняття
у Державній думі питання про його постання перед судом, він терміново виїхав до Ялти під приводом
лікування. Авторитет О.І.Дубровіна, який на цей момент вже не був беззаперечним, похитнувся ще більше.
Через півроку після вбивства Герценштейна, 29 січня 1907 року, член СРН робітник-коваль
А.Є.Казанцев організував закладку двох бомб у димохід квартири колишнього прем’єра С.Ю.Вітте, що
вважався лібералом. Проте бомби були виявлені пічником і замах зірвався. 14 березня той же Казанцев
керує вбивством із револьвера недавнього кадетського депутата Думи, редактора ліберальної газети
"Русские ведомости" Г.Б.Іоллоса. І нарешті, у 1908 році було вбито ще одного колишнього депутата Думи трудовика А.Л.Караваєва.
У чорносотенних списках засуджених до смерті значилося ще багато членів ЦК кадетської партії, депутатів трудовиків та інших діячів. Але від тактики індивідуальних замахів довелося відмовитися, оскільки вони принесли чорній сотні значно більше шкоди, ніж користі.
Можна погодитися з В.Кожиновим, що в умовах масового політичного терору тих років, коли на рахунку есерів, есдеків та анархістів та анархістів було більше 5 тисяч вбивств урядових службовців [9:
68], кількість індивідуальних терористичних акцій СРН видається незначною. Але вже наявність таких
замахів виступає характерною ознакою, хоча і не визначальною, терористичної діяльності чорносотенних організацій.
Ще однією ознакою тероризму є залякування, створення атмосфери жаху, відчуття соціальної незахищеності. Це завдання успішно виконувала чорносотенна преса. Із газет, що виходили на початку століття, крайні праві повністю покладалися на "Московские ведомости". У 1901 році вийшов єдиний номер
"Летописи Русского Собрания". Головна рада СРН дала своєму друкованому органу назву "Русское знамя". Газета виходила з листопада 1905 до березня 1917 року. Розбіжності серед чорносотенців призвели
до появи конкуруючих органів друку. З 1909 року почала видаватися газета "Земщина". З 1910 року на
противагу "Русскому знамени" почав виходити "Вестник СРН". Окрім центральних органів існувала й
місцева чорносотенна преса. Наприклад, Московський відділ СРН видавав газету "Вече", таврійський
відділ газету "Набат". На Волині центром чорносотенного руху була Почаївська лавра, тут же видавалися
"Почаевские известия" та "Почаевский листок", в яких замість публікацій морально-релігійного характеру з’являлися заклики стояти за православну віру і самодержця та громити євреїв, винних у всесвітній
змові проти усього християнського населення. Кампанія ненависті до єврейського населення із закликами не давати євреям рівноправності, не обирати їх до Державної думи тощо була розгорнута не лише на
сторінках газет, а й у десятках тисяч брошур і прокламацій, що друкувалися також почаївськими ченцями [10: 121-124].
Ці видання об’єднував спільний погромний тон публікацій. Наприклад, після нападу революціонерів
у січні 1906 року на чорносотенний трактир у Москві, в результаті якого постраждало 18 осіб, "Русское
знамя" розгорнуло цілу низку статей, в одній із яких говорилося: "Видно сильний "Союз русского народа", якщо революціонери вже почали кидати бомби в чайні заклади… Народ розшукає вбивць!.. Нехай
же нарікають потім на себе" [9: 103]. В тому ж "Почаевском листке" лунав відвертий заклик: "Бий жидів
та студентів" [10: 121]. Навіть В.Кожинов визнає, що "їх слова подаються, як щось, значно більш небезпечне та жорстоке, ніж бомби революціонерів" [9: 103].
Крім того автори подібних публікацій інколи виказували власну причетність до злочинів чорносотенних організацій. Так, у №2 московської газети "Маяк" було опубліковано дві статті про вбивство Герценштейна. Номер надійшов у продаж близько сьомої вечора, а вбивство депутата сталося годиною пізні32
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ше. Це стало підставою для затримання і допиту департаментом поліції редакторів газет "Маяк"
А.Н.Грена та "Вече" В.В.Оловенникова, який був членом СРН і за інформацією якого були надруковані
статті [1: 145-146].
Чорносотенна преса була розрахована на невибагливого читача. В 1908 році один з лідерів СРН
В.М.Пуришкевич писав міністру внутрішніх справ: "Орган СРН – "Русское знамя" отримало характер
останнім часом цілковито вуличного листка, прагнучи не піднести читача духовно, а впливати на інстинкти народних мас" [8: 104].
Погромний характер таких видань не лише сприяв виникненню у частини населення почуття непевності, а й виступав чинником, що надавав загальному почуттю розчарування і непевності напрям політичної дії.
Окрім перелічених вище ознак чорносотенного тероризму існувало дещо, що і зараз вирізняє його серед інших терористичних форм. Це – взаємовідносини з державою, з існуючим політичним ладом. Чорносотенна ідеологія в своїй основі носила охоронний характер. Захист самодержавства та станового ладу
свідчать, що чорносотенці стояли на сторожі помістного дворянства. Визнання непорушності приватної
власності і практично повна відмова від втручання в конфлікт між працею та капіталом робили чорносотенну ідеологію прийнятною для буржуазії. Разом з тим, ідеологія включала суперечливі моменти: чорносотенці виступали за збереження патріархального укладу, напівфеодальних інститутів і відкидали буржуазні політичні свободи.
З свого боку держава, попри необхідність якось реагувати на терористичні акції, всіляко підтримувала чорносотенство. Ця підтримка була в числі інших і грошовою. У фінансуванні чорносотенних організацій брали участь різні відомства – від Міністерства двору до Міністерства народної освіти. Наприклад,
у секретній довідці Департаменту поліції загальна сума грошей, виданих В.М.Пуришкевичу протягом
1906-1916 років визначена в 40500 рублів. Засоби виділялися і з 5-мільйонного таємного фонду Міністерства внутрішніх справ і в звітах проходили під рубрикою "На відомі панові міністру внутрішніх справ
застосування" [8: 101]. Хоча субсидії з названих фондів не були єдиними засобами існування монархічних організацій.
Двоїстим було ставлення влади до чорносотенної преси. Існування переважної більшості правих органів підтримувалось державними субсидіями, а місцеві власті сприяли поширенню видань. З іншого
боку, влада піддавала чорносотенну пресу репресіям, зокрема, штрафам, коли та виходила за дозволені
межі. Але у випадку з публікацією в "Маяку" анонсу вбивства Герценштейна обидва затримані були звільнені, бо судові дії по відношенню до них "не обіцяючи дати суттєвих результатів тільки зміцнять в…
громадських колах їх неприховані підозри до ненависного їм "Союза русских людей", а останній… може
відразу перейти в наступальну позицію і пошкодити ледве стримуваному порядку" [1: 145-146].
Чорносотенці були добре озброєні, причому дозвіл на носіння зброї отримували після пред’явлення
посвідчень від ради СРН. В Одесі за два роки видали 686 таких дозволів, із яких близько 300 отримали
члени СРН [8: 146].
Ставлення влади до чорносотенного руху яскраво проявилося і у переслідуванні погромників. До судової відповідальності було притягнено і засуджено 1860 осіб, відбулося як мінімум 205 процесів по погромним справам. Проте вироки розглядалися чорносотенцями, як проміжковий етап, подавалися прохання про помилування. В результаті 1713 осіб отримали царську милість, в помилуванні було відмовлено лише78 погромникам, доля 147 прохань невідома [8: 81-82].
Оцінюючи чорносотенний тероризм в цілому, слід відзначити, що друковані видання, бойові дружини
СРН та інших монархічних організацій грали підсобну роль у боротьбі з революційним рухом. У більшості випадків вони сприяли каральному апарату самодержавства. Режим чорносотенного терору встановлювався лише у тих випадках, коли це допускала місцева адміністрація. Дії місцевої влади, духовенства,
поліційного апарату включали набір прийомів: від прямого підбурювання та злочинного самоусунення
до спроб уникнути крайніх форм насильства.
Таким чином, діяльність чорносотенних організацій включала основні ознаки тероризму: насилля, залякування, загроза безпеці суспільства. Якщо спробувати визначити місце чорносотенного руху у класифікації форм тероризму професора Дашкевича [11: 4-5], то найбільш слушними видаються такі форми,
як тероризм соціально-революційного характеру та правий тероризм, з однією поправкою: чорносотенна
діяльність носила не революційний, а антиреволюційний характер.
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Дудар О.В. Терроризм как метод деятельности черносотенных организаций (1905-1917 гг.).
Исследуется террористическая деятельность черносотенных организаций в течение 1905-1917 ujljd,
соответствие ее отдельных элементов современным научным подходам к определению терроризма.
Dudar O.V. Terrorism as an instrument of the "Black Hundred" organizations (1905-1917)
The paper features terrorist activities of the "Black Hundred" organizations during 1905-1917 and the correlation between certain of its components and the present-day scientific approaches to the notion of terrorism.
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ІДЕОЛОГІЯ ЯК ФАКТОР КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядається ідеологічний простір сучасної України і проблеми його інституціалізації; обгрунтовується необхідність активнішого формування в умовах ідеологічного плюралізму інтегративної
ідеології; проаналізовані деякі "контури" українських реалій і можливостей, пов’язаних з пошуком прийнятної для суспільства й держави системи ідеологій.
Національно-державне відродження України відбувається в досить складних і суперечливих умовах.
Це зумовлено насамперед неусталеністю багатьох соціально-політичних процесів, започаткованих у 90х рр. ХХ ст., та їх кардинальною за своєю суттю відмінністю від усього, що мало місце раніше. Певною
мірою не проясненими залишаються світоглядні, ідеологічні засади розвитку українського суспільства та
держави. Все очевиднішим стає дефіцит духовного підгрунття здійснюваних перетворень, об’єднавчої
національно-державної ідеології.
Проблеми ідеології багато в чому залишаються не вирішеними як на рівні теоретичного осмислення,
так і на рівні практичного втілення й засвоєння найбільш сприйнятливих та адекватних сьогоденню її
положень. У зв’язку із заідеологізованістю і моноідеологічністю комуністичного ладу, в перші роки незалежності ідеологія піддалася певного роду науковому остракізму, ідеологічна проблематика часто "випадала" з поля наукових інтересів, а сам термін набував негативного відтінку.
Критична оцінка, що цілком справедливо спрямовувалася на ідеологічні режими комуністичного,
фашистського або іншого авторитарного зразка, мала одним із своїх наслідків критику ідеології як такої.
Дослідники якщо і зверталися до цієї проблеми, то переважно в ракурсі розгляду й аналізу тоталітарної
ідеології. Нерідко цю проблему намагалися вирішити, просто не включаючи ідеологію до складу значимих інституціональних утворень або ж відводячи їй незначну роль.
Звернення до проблематики ідеології є актуальним на загальнотеоретичному рівні, беручи до уваги
зміни геополітичного простору, руйнування біполярності світу (у тому числі ідеологічної), глобалізаційні процеси і динаміку світового інформаційного простору. Цивілізаційні зрушення, що відбуваються,
призводять до активного пошуку нового формату ідеологічних систем, політики "нового шляху". Ідеологія як соціальний феномен потребує розгляду як мінімум у двох аспектах: онтологічному і гносеологічному. В онтологічному – ідеологія постає як один із базових соціальних інститутів; у гносеологічному
аспекті дослідження ідеології передбачає вивчення ідеологічних компонентів українського суспільства.
У сучасній західній науковій літературі проблеми визначення, класифікації ідеологій та їх місце в суспільному житті дослідженні в працях Л.Баранта, З.Баумана, І.Боббіо, Б.Веккіо, Ф.Воткінса, Е.Гідденса,
Д.Інтерсола, Д.Левіна, О.Лемберга, Н.Лумана, Д.Макленнона, Р.Макрідіса, С.Московичі, П.Окоіна, Дж.
Паломбара, Дж. Племінеца, М.Ріджея, М.Рокича, Л.Саржента, Дж. Сатторі, М.Селігера, Л.Фойєра,
Ф.Фюре та ін.
На теренах колишнього СРСР проблеми формування та функціонування ідеологій широко обговорювалися, починаючи з "круглих столів", на сторінках газет та журналів такими російськими вченими, як
Г.Водолазов, К.Гаджиєв, А.Галкін, М.Горшков, М.Ільїн, Б.Капустін, С.Кара-Мурза, Ю.Красін,
В.Кувалдін, І.Пантін та ін.
Дослідження ідеологічного простору сучасної України, пошуку об’єднавчої ідеології українського суспільства та визначення її певних елементів знайшли відображення в працях вітчизняних суспільствознавців А.Білоуса, О.Валевського, І.Варзара, О.Волкова, Є.Головахи, О.Забужко, С.Здіорука, Г.Касьянова,
В.Кізіми, В.Кременя, І.Кресіної, О.Лановенко, М.Михальченка, М.Недюхи, Б.Парахонського, І.Попової,
В.Ребкала, Ф.Рудича, П.Ситника, В.Скуратівського, С.Телешуна, дисертаційних робіт О.Заздравної,
В.Тарана, Р.Войтовича, І.Смагіна та ін.
Ідеологія як певна система філософських, наукових, художніх, моральних, правових, політичних,
економічних, соціологічних цінностей і знання про світ, соціум, людину об’єктивно притаманна суспільному життю, лежить в основі формування і розвитку суспільства й особистості. Вона дає уявлення про
місце і роль людини у світобудові, сенс її життя, про найкращий устрій майбутнього суспільства і т.ін.
Ідеологічні знання і цінності організують, регулюють, спрямовують й інтегрують діяльність людей в духовній, політичній, економічній, соціальній і сімейно-побутовій сферах життя, об’єднують країни з однотиповою ідеологією в цивілізації, забезпечують цілісність соціосфери в цілому [1:98; 2:77].
Як один із найважливіших культурних комплексів, ідеологія підтримує вплив того чи іншого соціального інституту, виправдовує й пояснює його діяльність.
Постаючи в онтологічному аспекті одним із базових соціальних інститутів, ідеологія в умовах стабільно діючої соціальної системи виступає основою суспільної інтеграції і консенсусу, а в умовах суспільства, що трансформується, – однією із значущих детермінат напрямку і характеру транзиту. Причому,
якщо в соціально-стабільних суспільствах демократичної орієнтації вплив ідеології на суспільну свідо© Козловець М.А., 2004
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мість послаблюється, то в суспільствах, які переживають процес модернізації чи вибору шляхів подальшого розвитку, ці засоби духовної мобілізації відіграють зростаючу роль. Ще М.Вебер визначав ідеологічне конструювання як механізм "легітимності": суспільство утримується як єдине ціле не просто через
практичну необхідність та спільні інтереси; його поєднує ідея, яка виправдовує встановлений соціальний
порядок [3:511-534].
Ідеологічна структура, таким чином, є визначальною силою функціонування і розвитку всіх систем
соціосфери. Яка ідеологія, таке й суспільство, що засноване на цій ідеології. Динамічно розвивається те
суспільство, яке має ідейний стрижень, зрозумілий кожному громадянинові. І якщо ідеологічна структура руйнується, а замість неї нічого не виникає (як це трапилося в Україні після 1991 року: із забороною
КПУ була зруйнована ідеологічна структура українського суспільства), то суспільство стагнує, а потім
розкладається, перетворюючись у кримінальне утворення з деградованими індивідами, які перебувать на
стадії не лише духовного, а й фізичного виродження.
Формування, творення нової української нації передбачає вироблення адекватної викликам сучасності
інтегральної ідеології. Після проголошення незалежності перед Україною об’єктивно постала проблема
національної самоідентифікації, яка потребує насамперед визначення основного принципу
життєдіяльності нації, стратегічної мети історичного поступу, шляхів і засобів досягнення поставлених
цілей, основних соціальних і політичних сил, спроможних виступити носієм національного прогресу.
Питання щодо правомірності, необхідності та доцільності існування національної, державної ідеології
є сьогодні предметом гострих дискусій [4]. Зазвичай на це питання відповідають негативно, бо, мовляв,
обов’язкової, державної ідеології взагалі не повинно існувати, вона може бути лише класовою або партійною. А оскільки в нашому суспільстві нині спостерігається протистояння різноманітних партійних
ідеологій, то відкидається будь-яка надкласова, надпартійна ідеологія.
Упереджене, негативне ставлення до ідеології відбилося навіть у новій Конституції України, яка, зауважимо, й сама є продуктом певного ідеологічного розвитку суспільства. Так, у статті 15 зазначено:
"Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова" [5:7].
Можна погодитись з тим, що у демократичному суспільстві так і має бути. Адже різні соціальні верстви суспільства та їх виразники – політичні сили дотримуються відмінних, часто протилежних ідеологій.
У такому суспільстві жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова для всіх, бо владу в
країні можуть обіймати помітно відмінні політичні сили зі своїми ідеологіями. Проте, не визнаючи ідеології якоїсь однієї політичної сили державною, сама держава без певної ідеології обійтись не може, як не
може в один і той же час дотримуватись різних ідеологічних систем.
Практика доводить, що й демократичне суспільство не може позбутися ідеології, оскільки
суспільство неоднорідне. Інша справа, що завдання і функції ідеології в демократичному суспільстві
суттєво відрізняються від функцій ідеології репресивної системи. Провідна парадигма сучасної
цивілізації полягає не в монополії на істину та ідеологічний диктат. Сутність її - у вияві багатоманітності
форм інтелектуального, духовного та політичного мислення.
Зневажливе ставлення до ідеології (як це має сьогодні в українському суспільстві) неконструктивне.
Адже передбачалось, що звільнення від пут марксистсько-ленінської ідеології відкриє свободу думці,
економічній підприємливості, політичній активності, забезпечить відповідне піднесення економіки, політики і національної культури. Однако прогрес вільного від будь-якої ідеології українського суспільства
не відбувся. Більше того, настанова української громадсько-політичної й наукової думки на деідеологізацію та плюралізм, проголошена на початку 90-х рр. ХХ ст., незабаром обернулася витвором найгіршого
варіанту ідеології – ідеологією некритичного наслідування, запозичення чужого досвіду – в поєднанні із
досить сильною інерцією радянського стеоретипу мислення і дії.
Сьогодні в українському суспільстві стався кардинальний злам диктату комуністичної ідеології на
користь ідеологічного плюралізму. Такий стан ідеологічних відносин загалом відбиває якісно нові умови
соціально-економічного і політичного розвитку країни, яка ступила на шлях розбудови ринкової економіки, демократії, відродження національних традицій і духовності.
Принцип ідеологічного плюралізму за умов відсутності інтегральної (консенсусної) ідеології та занепаді інституціалізованих форм високоорганізованих систем суспільного регулювання вносить розбрат у
суспільну свідомість, а у ряді випадків призводить до стагнації і навіть розкладання духовної, політичної,
економічної, соціальної, сімейно-побутової сфер суспільства. Ситуацію, що виникла на перших етапах
формування українського суспільства, відомі вітчизняні вчені Є.І.Головаха і І.М.Паніна назвали аномією
[6]. Вона зумовлена, на наш погляд, передусім ідеологічним хаосом, станом невизначеності світоглядних, ідеологічних засад розвитку українського суспільства та держави.
Цілком деідеологізовані суспільства – це нонсенс, утопія, історії вони невідомі. Тому критицизм інституціональної ідеології розглядається як єретичний або як руйнівний напад, що має бути усунено. Секуляризація в Україні (започаткована ще за радянської влади) обертається для неї новою релігійністю,
але чужою і руйнівною у своїй основі.
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Досвід історії свідчить: в основі кризи будь-яких цивілізацій і суспільних систем лежить насамперед
ідеологічна криза, так само, як і будь-яке суспільне відродження починається з очищення й оновлення
суспільних ідеалів, з утвердження нової системи цінностей, тобто з формування нової ідеології.
На жаль, Україна, в суспільно-політичному, духовному житті якої ідеологічний фактор завжди відігравав величезну роль, маючи гостру потребу в чіткій концепції національного розвитку, не спромоглася
поки що її виробити. Ми й досі не визначилися з конституційними принципами побудови держави, стратегічними зовнішніми і внутрішніми пріоритетами ні в питаннях економіки, ні в питаннях національної
безпеки, розвитку науки, новітніх технологій, охорони здоров’я, екології, культури.
Перехідний етап у розвитку нашого суспільства зумовлює наявність гострої конкуренції ідеологій,
які у багатьох питаннях виступають з діаметрально протилежних позицій. Це створює додаткову напругу
в світоглядних орієнтирах суспільства. На тлі економічної кризи дедалі гучніше заявляють про себе популістські ідеї та реставраційні заклики, що ідеалізують тоталітарне минуле, романтизують "революційні
будні", чіпляються за дорогі кожній людині символи і традиції, зокрема пов’язані з трагедіями війни тощо.
Українське суспільство сьогодні розколото у своєму ставленні до таких життєво важливих фундаментальних питань, як незалежність, ринок, приватна власність, демократія, форми державного устрою та
територіальної організації, мова, державна символіка, національна безпека. У нас ще не склалося громадянське суспільство в його традиційному розумінні: тобто таке, де більшість співгромадян поділяють
єдину систему загальних цінностей, моральних підвалин, ідеалів, міфів, цілей, суспільних норм. Але воно може й не скластися, якщо всередині суспільства будуть існувати діаметрально протилежні вектори
зацікавленості, коли різні частини його мають протилежні ідеали та пріоритети.
Руйнування ідеалів і системи цінностей радянського періоду, вакуум конструктивної державницької
ідеології за відсутності соціальних передумов розвитку демократичної особистості (яка мала б внутрішні
потреби в державності і переймалася відповідним ступенем відповідальності за неї) – все це, безумовно,
свідчить про нагальну потребу суспільства в новій ідеології. Нам потрібно вибудувати суто свою ідеологічну систему, із загальнозначущим стрижнем – ідеологією державотворення як глибоко обгрунтованою
програмою суспільного розвитку з чітко вираженою соціальною спрямованістю.
Як видається, саме брак у нас єдиної ідеологічної концепції є однією з причин сепаратизму, анархії,
підміни загальнонаціональних інтересів регіональними, груповими чи клановими та інших деструктивних явищ. Відсутність об’єднавчої, демократично орієнтованої ідеології гальмує і духовно-культурний
розвиток української нації, інститутів громадянського суспільства. Її відсутність спростовує певною мірою прийнятне змістове підгрунтя існування української державності.
Принцип ідеологічного плюралізму аж ніяк не заперечує потреби суспільства в певному консолідуючому началі, консенсусі у найбільш принципових питаннях і поглядах на способи їх вирішення, забезпечення суспільної злагоди й гармонії. Діалог культур, ідеологій тільки тоді спроможний привести до консолідації, якщо сторони, які беруть участь в діалозі, будуть здійснювати такий діалог у межах хоча б відносно єдиного підходу до осмислення і оцінки стану справ у сфері ідеології України, прогнозування загального напряму її розвитку.
Оскільки "ідеологічне поле сучасної України характеризується діаметрально протилежними ціннісними орієнтаціями, а також різними ракурсами і характером відображення суспільно-перехідних процесів, існує небезпека легітимації соціально неусталених і незрілих ідеологічних парадигм, які не тільки не
наближають наше суспільство до його соціальної і політичної консолідації, але й посилять суспільний
розлад на найбільш глибинному його рівні. Для запобігання цій ситуації світоглядно-ціннісні орієнтації
суб’єктів ідеологічних відносин повинні не тільки відповідати глобальній меті суспільного розвитку, а й
бути співзвучними ментальним та національним складовим суспільної свідомості народу" [7:447].
У протилежному випадку ми наражаємося на унікальні метаморфози, притаманні саме українському
загалу: такого розмаїття ідей та ідеологій, котрі як у броунівському русі, переміщаються в українському
суспільстві – борючись, блокуючись, клонуючись, - навряд чи можна віднайти ще десь. Як абсурдну таку
ситуацію назвати не можна. А якщо ідеологічний стан абсурдний, то й саме суспільство слід визначити
як абсурдне.
Тому завдання вироблення і поступового вкорінення (зрозуміло, не шляхом тиску і примусової індоктринації) консолідуючих і мотивуючих ідеологічних засад є надзвичайно актуальними для нашого кризового суспільства. Нам потрібно вибудувати суто свою ідеологічну систему, яка б надавала змісту змінам, що відбуваються в суспільстві, пояснювала і схвалювала їх, розкриваючи зв’язки з національними і
загальнолюдськими цінностями.
Основні завдання, які покликана виконувати така ідеологія, це:
- на основі об’єктивної наукової картини дійсного стану суспільного життя та
наявних панівних інтересів визначити стратегічну мету суспільного розвитку на нинішньому історичному етапі;
- відшукати засоби та шляхи здійснення наміченої стратегічної мети;
- визначити суб’єкти (соціальні та політичні сили), спроможні реалізувати
стратегічну мету;
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- створити конкретну політичну програму суспільних перетворень відповідно до
поставленої мети;
- розробити механізм політичної боротьби за реалізацію намічених перетворень
(тобто розробити стратегію і тактику);
- запропонувати найбільш ефективні способи впливу на масову свідомість
(просвітницькі заходи, агітація, пропаганда, спеціальні інформаційні операції тощо);
- консолідувати усі зацікавлені соціально-політичні сили, спрямувати їх активність
на виконання програмних цілей [8:14].
Ідеологія має визначати магістральні напрямки розвитку держави, головні морально-духовні цінності,
на які зорієнтоване громадянство, принципи захисту суспільних інтересів та самої держави від руйнації.
Нова ідеологічна система повинна духовно об’єднати всю Україну, покласти край політичним суперечкам, сприяти формуванню політичної нації, соціальній інтеграції і консенсусу.
Будуватися така ідеологія повинна "знизу догори", як багаторівнева структура – ієрархія ідеологічних
підсистем, котрі репрезентують послідовно різні рівні соціального буття, передбачають наявність різних
соціальних суб’єктів як носіїв і агентів реалізації, таких як:
- індивідуалізм – фундамент усієї будови суспільної ідеології, осердя нормального
суспільства, принцип освіти і виховання;
- комунітаризм – форма асоціативної інтеграції індивідів, включеність людини у
життя місцевої (сусідської) громади, культивування і вкорінення цінностей і принципів кооперативності, самоврядування, сусідської солідарності, взаємності;
- муніципалізм – ідеологія і практика місцевого самоврядування на рівні
населеного пункту в цілому, на рівень вище порівняно з територіальною (сусідською) громадою; це
реалізація основних засад, принципів і можливостей міської (селищної, сільської) автономії;
- регіоналізм виходить з необхідності розкріпачення і реалізації можливостей
територій, областей, врахування і збереження їхньої соціально-економічної та історико-культурної
самобутності шляхом перерозподілу владних повноважень;
- секулярний цивілізм увінчує ієрархію рівнів суспільної ідеології, він
репрезентує ідеологію української політичної нації, ідеологію активного громадянства, віддзеркалює
громадянську акцентуйованість соціального світогляду. Секулярність полягає у послідовному виведенні
релігійно-конфесійних проблем з поля політичного процесу, власне релігійні духовні цінності не можуть
виступати конструктами суспільної ідеології, а є виключно об’єктом вільного вибору і самовизначення
окремої людини [9:131-132].
За допомогою нової ідеології існуюча багатобарвна етнокультурна і політична спільність повинна усвідомити себе як український народ, своє місце і роль в історії людства. Таке важливе завдання може
виконати не просто ідеологія класу, верстви, а інтегративна ідеологія, яка б стала кодексом згоди "незгодних" в окремостях етносів, соціальних груп, еліт, осіб, і яка виконувала б роль загальнонаціональної
ідеології.
Така інтегративна ідеологія буде дієвою, якщо поєднає ідеологічний плюралізм і загальну національно-цивілізаційну ідею. При цьому в межах "ідеологічного плюралізму" не може бути "рівності" ідеологій. Конкурентна боротьба між ними продовжуватиметься. Але їм нікуди подітись від витлумачення якості і спрямування зв’язків країни з зовнішнім світом, від формування національно-цивілізаційної самосвідомості. В інформаційному суспільстві вже не можна відгородитись від світу, зробити "соціалістичний" чи інший "табір". Зараз вже склалась думка, що духовний, економічний і політичний розвиток можливий на базі визнання принципу "ми всі різні і по-різному розуміємо цілі і механізми їх реалізації". Але
країна у нас одна і треба працювати заради цієї країни та її народу" [10:134].
Необхідною умовою вироблення такого типу ідеології є насамперед досягнення того мінімального
компромісу, який би відобразив як згоду основних груп суспільства відносно характеру суспільного устрою і майбутніх перспектив розвитку, так і зняв би гостроту суперечностей між "верхами" і "низами",
між правлячими верствами і основною частиною населення. Аби влада могла відвертати постійно існуючу небезпеку соціальних зрушень (хвилювань), їй необхідно мати аргументовану ідеологію, таку, яка
спроможна вселити в людей впевненість і довіру.
Важливою передумовою вироблення цінностей інтегральної ідеології є збереження духовного плюралізму, можливостей різних груп викладати власні погляди, позиції щодо суспільних цілей і програми дій
(винятком є екстремістські групи та ідеології, які заборонені законодавством). Однією з характерних рис
і тенденцій демократичної свідомості є зростання толерантності у взаємовідносинах між ідеологічними
цінностями.
Однак досвід показує, що найважче досягається заборона на ідеологічну монополізацію держави, тобто прагнення властей керуватися вузькогруповими ідеями, які жорстко й однозначно нав’язуються населенню. Ситуація в суспільстві ускладнюється і тоді, коли проголошені ідеали підміняються рольовими,
поведінковими цілями і завданнями громадян чи ведуть до домінування віри над раціональним і прагматичним відношенням до дійсності.
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Ще однією умовою ефективного вироблення інтегральної ідеології є збереження спадковості поколінь, традицій, врахування національних, історичних, географічних та інших особливостей країни, національної ментальності, забезпечення атмосфери відкритого діалогу між країнами і цивілізаціями.
Враховуючи соціальну й особливо ідеологічну ситуацію у сучасній Україні, тенденції світового розвитку цивілізацій, а також геополітичне значення України, слід визнати, що єдино можливою ідеологією
для нашої держави буде ідеологія гуманізму.
Людина, її матеріальне благополуччя, розвиток духовного потенціалу, творчих здібностей і фізичної
досконалості повинні стати серцевиною цієї ідеології. Конституція України проголосила принципово
нову роль держави у відносинах із особою, закріпила перехід від пануючої в минулому ідеології "домінування держави" над людиною до нової - ідеології "служіння держави" інтересам людини. Остання і
постане тією духовною силою, яка перетворить наше деградоване українське суспільство у дійсно людське суспільство соціального гуманізму.
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Козловец Н.А. Идеология как фактор консолидации общества.
В статье рассматривается идеологическое пространство современной Украины и проблема его
институциализации; обосновывается необходимость более активного формирования в условиях
идеологического плюрализма интегративной идеологии; проанализированы некоторые "контуры"
украинских реалий и возможностей, связанных с поиском приемлемой для общества и государства
системы идеологий.
Kozlovets M.A. Ideology as the factor of social organizing.
The article deals with the idiological space of modern Ukraine and the problem of its institualization; it gives
basis for the necesserity of more active formation in terms of ideological pluralism of integrational ideology;
besides it gives analysis of some "out lines" of Ukrainian realia and opportunities which are connecned with the
searching of acceptable, for society and government, system of ideologies.
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ТЕРОРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
Дослідження зумовлено необхідністю вивчення та узагальнення тероризму як явища, що тісно пов’язане
із міжнародною політикою та економікою. Особлива увага приділяється поняттю "тероризм" та його
основним ознакам.
Навряд чи існує якесь інше поняття у політиці, яке викликає стільки суперечок, як поняття "тероризму". Навряд чи існує так мало достовірних знань щодо будь-якого іншого політичного феномену, як це є
у випадку з тероризмом. Причина не лише у "природі явища", тобто у різноманітних формах тероризму,
його видозмінності та таємницях, якими він оточений. Почасти і "структура дослідження" породжує ситуацію, коли неможливо дійти згоди щодо поняття та дефініцій тероризму.
Вже у самому терміні "тероризм" звучить моральний осуд. Називаючи якусь політичну дію "тероризмом" ми не лише характеризуємо її як нелегальну з точки зору права, але і як нелеґітимну з точки зору
політики. Діючі особи, яких називають "терористами" не лише отримують тавро злочинців, під сумнів
ставиться також правомірність їхніх політичних намірів. Тому уряди використовують термін "тероризм"
для оголошення незаконною озброєної боротьби політичних опозиційних груп, а групи опору для виправдання своєї визвольної боротьби намагаються довести, що держави застосовують "стратегії терору". Як
це констатував Рональд Рейґан стосовно нікараґуанських Контрас, у політичних дебатах "терорист з легкістю перетворюється на борця за свободу" [1:3-5].
Україна є поліетнічною державою, тому виважена етнічна політика нашої країни є запорукою її цілісності і єдності, а, отже, процвітання і впевненого крокування до Європи. Аналіз міжетнічних конфліктів,
які накрили хвилею тероризму пострадянські країни, такі як Росія, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Таджикистан, Узбекистан свідчить, що їх головною причиною стало невирішене протиріччя між двома взаємовиключаючими міжнародними принципами: правом націй на самовизначення і принципом цілісності
території та непорушності кордонів. Аналіз діяльності терористських організацій (ЕТА в Іспанії, ІРА у
Великій Британії, Аль Каїда в Афганістані та багатьох інших) свідчить про те, що саме тероризм найчастіше застосовується для вирішення міжетнічних конфліктів [2:11].
Тероризм є притаманним суспільству на всіх етапах його історії — у різних формах, на різних рівнях,
по-різному розтлумачений.На сучасному рівні ми це явище можемо характеризувати такими подіями як:
вибух в Оклахома-Сіті, підрив посольств у Кенії і Танзанії, організований Усамою Бін Ладеном, вибухи
житлових будинків у Росії, Франції, вбивства людей терористською організацією ІРА у Великій Британії,
знищення посадових осіб у Іспанії організацією ЕТА, численні замахи на глав держав Ватикан, Грузії,
Шрі-Ланки, США, Філіппін. Звичайно, неможливо не згадати і про антицивілізаційний акт тероризму,
який було вчинено у США 11 вересня 2001 року.
Проблема визначення понять "терор" і "тероризм" досі залишається невирішеною. Фахівці з цього
питання не мають єдиної думки з приводу їх дефініцій. Деякі фахівці вважають, що терор і тероризм не є
поняттями, що пов'язані з чітко визначеними і ясно ідентифікованими подіями. Саме це зумовило той
факт, що між поняттями "терор" і "тероризм" не проводять смислового розмежування.
Щодо самого слова "терор", то воно запозичене з латині, де terror означає "страх", "жах". Відповідно,
такий самий сенс мають похідні від нього: англійське слово terror і французьке teurreur. У своєму сучасному значенні слово "терор" з’явилося наприкінці ХVIII ст. Його поняттєве оформлення відноситься до
періоду Великої французької революції [3:12].
Новий тлумачний словник української мови містить наступне визначення терору: найгостріша форма
боротьби проти політичних супротивників із застосуванням насильства аж до фізичного знищення[5:514]. Оксфордський тлумачний словник виділяє два основних значення лексеми "терор":
1) надзвичайний страх;
2) людина або річ, що є причиною надзвичайного страху.
Терор може бути як державний, так і недержавний.
Державний терор, у свою чергу, можна поділити на зовнішній і внутрішній. Зовнішній — полягає у
проведенні агресивної політики щодо інших держав. Внутрішній — містить низку заходів щодо усунення, локалізації, нейтралізації певних політичних противників або сил, які можуть бути проведені латентно, тобто усування людей буде проходити внаслідок "випадковостей". Держава публічно не буде проголошувати свою причетність до цих випадків і навіть не буде виступати проти тих чи інших сил. З іншого
боку, внутрішньодержавний терор може набути "легітимного" характеру, коли держава "переробить"
законодавство таким чином, щоб воно висловлювало волю пануючої верхівки. Разом з тим вся система
влади, тобто законодавча, виконавча і судова, не будуть відігравати ролі трьох рівноправних важелів, не
буде працювати система стримувань та противаг, яка є атрибутивною ознакою демократичних сус© Котвицький А.А., 2004
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пільств, що певним чином може призвести до тоталітаризму. За таких умов, з правової точки зору, держава нічого не порушує, вона відкрито проголошує свій курс, відкрито визначає своїх противників і відкрито карає їх. Тобто ззовні все законно, бо є влада, яка спирається на закон і підтримує свої воління за
допомогою апарату примусу, робить їх обов'язковими і безумовними до виконання, є законодавство, яке
регулює правові відносини в суспільстві.
У структурі внутрішнього терору можна також виділити змішану форму, тобто відкритий державний
терор військового (поліцейського) характеру та латентний терор [6:37-39].
Основні характерні ознаки терору:
ü Масовість насильства. Це означає необмежену кількість осіб, які підпадають під це насильство, а
також потенційну можливість його розповсюдження на ще більш невизначену групу людей.
ü Системність актів насильства. Це означає, що ці акти повинні бути не поодинокі, а складати певну сукупність дій, кінцевою метою вчинення яких є створення обстановки пригніченості, страху, дестабілізації суспільства. Системність не є систематичність. Останнє являє собою певну циклічність, повторюваність, можна навіть абстрактно сказати сукупність відокремлених у часі дій. Перше ж поняття
містить сукупність актів насильства, об'єднаних однією спільною метою.
ü Суб'єктами терору може виступати як держава, так і недержавні організації.
ü Терор є цілеспрямований, тобто спрямований на досягнення певної мети, але у більшості випадків індиферентний щодо жертв.
Протягом першої половини XX ст. тероризм був розчиненим у кривавому хаосі революцій, громадянських і світових війн. Він став обов'язковим компонентом воєнного протистояння. У своєму ж рафінованому вигляді тероризм знову виникає наприкінці 60-х. Більше того, від цього часу терористичні організації набувають значного впливу і ваги в політиці окремих країн і цілих регіонів[7:3-5].
Особливістю ситуації є те, що терористичні групи тісно взаємодіють і навіть мають спеціальні центри
для координації дій і навчання терористичної діяльності. Таким чином, до нових якісних параметрів тероризму необхідно внести зростання співробітництва, фінансова та технічна взаємодопомога терористичних організацій. На підтвердження цього можна навести той факт, що в палестинських таборах по підготовці терористів, які розташовані у Лівані, Сирії, Лівії, проходили підготовку бойовики з Західної Європи, Африки, Латинської Америки, Азії і навіть Північної Америки — члени таких організацій, як: ІRА,
"Японська Червона Армія", RАF тощо.
Значна частина терологів вважає, що у 70-ті рр. принаймні двічі відбулися міжнародні зустрічі лідерів
тероризму: в Лівані 1972 р. і в Ларнаці на Кіпрі 1977 р., у яких брали участь лідери терористичних груп з
ФРН, Японії, Ірану, Туреччини, Північної Ірландії.[8:20]
Англійський теролог Пол Вілкінсон виділяє 4 типи сучасних терористичних рухів:
а) рухи націоналістичних, автономістських чи організацій етнічних меншин;
б) ідеологічні групи або таємні товариства, що прагнуть до різних форм "революційної справедливості або соціального визволення";
в) групи емігрантів або вигнанців з сепаратистськими або революційними прагненнями відносно своєї батьківщини;
г) транснаціональні банди, що користуються підтримкою деяких країн і діють в ім'я "світової революції".
Цікавою є думка В.П. Ємельянова, який визначив тероризм як такі загальнонебезпечні дії або загрозу
ними, що вчиняються публічно і посягають на суспільну безпеку та спрямовані на створення в соціальній
сфері обстановки страху, непокою, пригніченості в цілях прямого або непрямого впливу на прийняття
будь-якого рішення або відмови від нього в інтересах інших[7: 45]. З ним погоджуються такі вчені як
Ліпкан В.А., Никифорчук Д.Й.та РуденкоМ.М., які цю думку аргументують тим, що, по-перше, в ньому
вказано на дії, які є загальнонебезпечними. По-друге, дано альтернативу вчиненню загальнонебезпечних
дій "або загрози ними", що повніше показує саме їх характер. Заслуговує на увагу також розмежування
"спрямованості" і "цілей". Як ми вже ілюстрували вище, більшість попередників не робили поділу
"спрямованості і цілей", тому в багатьох випадках створення обстановки страху було водночас і спрямуванням, і ціллю, тобто метою і засобом одночасно.
В той же час, на їх погляд, є не зовсім вдалим вживання терміну "соціальна сфера": "Ми всі живемо у
суспільстві, тобто в соціумі. Будь-яка діяльність людини є і соціальною, бо людина поза соціумом не
існує. Соціальна сфера (вживаючи термінологію В.П. Ємельянова), вона є витоком усіх інших: не існує
політики поза суспільством, також як і не існує економіки за межами суспільства, тому, знову ж таки, ми
приходимо до того, що необхідно вжити термін "в суспільстві", бо він повністю охоплює всі суспільні
відносини"[ 2: 26-27].
Основні ознаки тероризму :
Ø Тероризм є однією із форм організованого насильства.
Ø При тероризмі здійснюється примус більш широкої соціальної групи, ніж безпосередні жертви насильства.
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Ø Формування цілей у більшості випадків не пов'язане з конкретними проявами насильства, тобто між жертвами та метою, на яку спрямовують свої дії терористи, не має прямого зв'язку.
Ø Тактична мета тероризму полягає в тому, щоб звернути увагу до проблеми, стратегічна—досягти
певних соціальних змін (свобода, незалежність, звільнення з виправно-трудових установ певного контингенту осіб, революція тощо).
Ø Акти тероризму за своєю суттю становлять традиційні форми загально-кримінальних діянь.
Ø Тероризм паралізує протидію з боку громадськості.
Ø Знаряддям впливу є психологічний шок, який породжується усвідомленням того, що будь-хто
може стати жертвою незалежно від того, до якого прошарку суспільства він належить.
Ø Нехтування будь-якими правилами чи законами — жертвами актів тероризму можуть стати
як дорослі чоловіки, так і жінки та діти.
Ø Розрахунок робиться на ефект раптовості, неочікуваності та несподіваності.
Ø Тероризм потребує негайного задоволення висунутих вимог, у противному випадку вдається до
реалізації погроз та насильства.
Ø Може бути використаний організаціями будь-якого політичного забарвлення.
Ø При вчиненні актів тероризму практично завжди терористична група бере на себе відповідальність за вчинені акти насильства, тому що вони є засобом досягнення мети, а не самоціллю.
Ø Являє собою антитезу політичного вбивства.
Ø Розрив між безпосередньою жертвою насильства та групою, яка становить об'єкт впливу[2:29].
Отже, можна зробити висновок, що терор (тероризм) - це передовсім метод ціледосягнення, принциповою основою якого є застосування (або погроза застосування) насильства.
Але на основі вищевказаної властивості даного явища сформулювати його визначення є неможливим, оскільки насильство як таке притаманне не лише теророві (тероризмові), але й іншім соціальнополітичним явищам. Наприклад, для досягнення певних цілей (політичних, соціальних, економічних тощо) дуже часто використовується війна. Принциповою основою цього методу також є застосування насильства. Тому для того, щоб дати чіткі дефініції терору і тероризму, необхідно окреслити особливості
форм насильства, властиві лише їм.
Коли терорист підриває бомбу у багатолюдному торговельному центрі, або коли група озброєних
осіб, увірвавшись до мирного міста, вбиває беззбройних мешканців, або коли працівники каральних органів держави катують і розстрілюють арештованих ними людей, насильство, яке здійснюються в усіх
цих випадках, залишається без відповіді, тобто таким, що має однобічну спрямованість. Це його головна
відзначна особливість. Насильство подібної форми є неможливим, наприклад, при протистоянні двох
армій, коли кожна з протиборчих сторін здійснює насильство і зазнає його водночас. (Втім, це не стосується мирних мешканців та військовополонених, які часто є жертвами терористичних акцій воюючих
армій). Таким чином, лише за використання тих форм насильства, які властиві терору чи тероризмові,
суб'єкт насильства не може стати об'єктом (і навпаки) в момент здійснення теракту, тобто у даному разі
відбувається чітка диференціація на суб'єкт і об'єкт насильства.
Необхідно також враховувати, що терор і тероризм — це методи впливу, способи боротьби, які складаються з окремих елементів, що визначають їх, - терористичних актів. Неможливо сформулювати поняття терору і тероризму, не давши дефініції терактові.
Терористичний акт – це дія, що набуває різноманітних форм насильства (або загрози його застосування), відзначною особливістю яких є те, що об’єкт насильства не може стати суб’єктом в момент здійснення теракту[3:34].
Також необхідно акцентувати увагу на тому, що при здійсненні терактів терористи можуть переслідувати як цілі, пов’язані з жертвами теракту, так і цілі, що з ними не пов’язані. Грунтуючись на даній
дихотомії цілепокладання, можна сформулювати два основних поняття – "терор" і "тероризм". Терор –
це метод впливу шляхом здійснення теракту (терактів) для досягнення певних цілей, за якого жертва теракту є об’єктом даного методу впливу. Тероризм — це метод впливу шляхом здійснення теракту задля
досягнення певних цілей, за якого жертва теракту не є об'єктом даного методу впливу[5: 2].
При всій уявній тотожності понять терор та тероризм можливо окреслити ознаки тероризму, що відрізняють його від терору.
§ Тероризм є кримінально-правовим явищем, в той час як терор — соціально-політичним.
§ Терористи при вчиненні терористичних актів не володіють владою не тільки над певною групою,
але взагалі ні над ким, в той час як при терорі особи, що чинять ці акти, володіють необмеженою владою
над певним соціальним контингентом.
§ При терорі створення обстановки страху, пригніченості може бути кінцевою метою; натомість при
тероризмі існує "інструментальне" насильство або загроза насильством, яке є лише засобом досягнення
інших цілей.
§ Тероризм завжди протиправний, в той час як терор при певних обставинах (коли суб'єктом є держава) може бути легітимний.
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§ При тероризмі однією з ознак є раптовість, в той час як при терорі наявна очікуваність внаслідок
масштабності та системності його вчинення.
§ Тероризм може бути вчинений одинаками, в той час як при терорі це є неможливим [2:39-41].
Отже, підсумовуючи все вищесказане, зазначимо, що тероризм — негативне соціально-правове явище, обумовлене соціальними, політичними та економічними чинниками.
В Україні стан наукових розробок з проблем тероризму дедалі набуває позитивної динаміки. Вивченням проблем тероризму в Україні займаються такі дослідники, як В.О. Глушков, В.В. Крутов, В.П. Ємельянов, В.Ф. Антипенко, С.М. Мохончук, О.П. Богданов, В.В. Колосков, А.М. Кузьменко, М.Г. Любинський та деякі інші. Кожний з цих авторів по-різному підходить до висвітлення питань боротьби з тероризмом, аналізує різні рівні, форми прояву, аспекти цього явища.
Тероризм як масове і політично значиме явище - результат повальної "деідеологізації", коли окремі
групи в суспільстві легко ставлять під сумнів законність і права держави, і яскраво виправдовують свій
перехід до терору для досягнення власних цілей.
Найважливішим чинником є і те, що "сильні світу цього" чим далі, тим більше прагнуть підмінити
Історію людства - Грою Без Правил, де спецтероризм є дуже ефективним інструментом. При цьому вони
не думають, що "інструмент" цей може якось вийти з підпорядкування і почати грати самими "гравцями". Ніколи не можна забувати, що тероризм - інструмент, спроможний вийти з під контролю і передати
весь світ у владу терористів-інтернаціоналістів.
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Котвицкий А.А. Терроризм как социальное явление: понятие и признаки.
Исследование обусловлено необходимостью изучения и обобщения терроризма как явления, которое
тесно связано с международной политикой и экономикой. Особое внимание отводится понятию "терроризм" и его основным признакам.
Kotvitskiy A.A. Terrorism as a social phenomenon: the notion and its features.
The research is determined by the necessity to study and generalize terrorism as a phenomenon closely connected with international politics and economy. A particular emphasis is given to the notion “terrorism” and its
major features.
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ГЕНЕЗИС ПРИРОДНИЧОНАУКОВИХ ТА МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕРШИХ
УНІВЕРСИТЕТАХ
Виходячи з того, що одним із витоків розвиненої науки були західноєвропейські університети, розглядається зародження в них експериментального природознавства. Особлива увага приділяється формуванню університетської фізики та медицини.
Осмислення генезису науки в цілому й певних наукових напрямів та галузей, у тому числі тих, які
узагальнено називають природознавством, залишається актуальним для дослідників історії науки, історії
освіти, історії культури тощо. Постійно натрапляють на необхідність такого осмислення викладачі всіх
природничих навчальних дисциплін, багатих тривалою історією. Однак перед тим як піднімати питання
про ті чи інші наукові дослідження в перших університетах, заснованих, як відомо, в Західній Європі в
XII-XIII століттях, необхідно з’ясувати, чи правомірно говорити про тогочасну науку взагалі. Адже монопольним світоглядним законодавцем тоді були християнська релігія і церква. Для християнського світогляду характерні верховенство віри (а не знання), споглядальність (а не орієнтація на досвід і експеримент), символічність (а не адекватне відтворення дійсності), тлумачення смислів (а не пояснення через
причинно-наслідкові зв’язки), авторитет слова (а не пізнавального діла). Цей світогляд науці відводив
функцію "ancilla theologia" – "служниці теології".
Ми виходимо з того, що стверджувати про наявність в епоху середньовіччя розвиненої, класичної науки не доводиться. Разом із цим вважаємо за доцільне й необхідне говорити про формування наукового
знання, наукового пізнання, наукового мислення цієї епохи [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Водночас ми зауважуємо, що
одним із найважливіших джерел розвиненої науки стала започаткована західноєвропейцями за часів середньовіччя традиція автономних університетів [7; 8; 9; 10]. Тож оглянемо найважливіші природничонаукові здобутки перших університетів, а також торкнемося проблем зародження в них медичної науки,
тому що остання істотно прискорювала розвиток позарелігійного знання.
Наукове знання аж до XIII століття мало книжний характер. Воно формувалося не з практичного досвіду, а з більшою чи меншою мірою оригінально витлумачених античних і сучасних текстів. Таке знання впорядковувалося схоластикою (sholastikos – шкільний). Вона поєднувала католицькі світоглядні догмати з раціоналістичною методологією, в основі якої лежала логіка. Але поряд із цим створювалися передумови науково-експериментального знання. Перш за все, наукової допомоги потребував невпинний
технічний прогрес. Наприкінці середньовіччя набули широкого застосування вітряні й водяні колесадвигуни, винайшли механічний годинник, магнітний компас, окуляри; в XIV столітті побудували перші
доменні печі; безліч технічних новинок бралося на озброєння в ремісництві і побуті. Техніка вимагала
все нових і нових наукових розробок, а застосування останніх вдосконалювало техніку.
Важливим чинником формування науки стало освоєння західноєвропейцями (в латинських перекладах) арабомовного знання, що особливо активізувалося в XII столітті. Вчені арабського світу мали значні досягнення в математиці, астрономії, медицині, оптиці, хімії. Їхні успіхи пояснюються, зокрема, тим,
що вони освоювали багатющу давньогрецьку теоретичну спадщину, насамперед арістотелізм, інтенсивніше, ніж європейці, а також тим, що свої теоретичні висновки вони спирали, особливо в хімії, на експериментальну базу. Араби багато в чому стали, за визнанням європейців, "вчителями й вихователями латинського Заходу".
Також істотним чинником стало освоєння західноєвропейцями перекладеної на латину з арабських, а
згодом і грецьких першоджерел античної природничонаукової спадщини – праць Евкліда, Архімеда, Гіппократа, Птолемея, Галена. Відбулося ґрунтовне знайомство західноєвропейських вчених з Арістотелем
як природознавцем. Раніше його знали лише як логіка. Йдеться про арістотелівські "Фізику" і "Метафізику".
Першим західноєвропейським університетом став Болонський (Італія; університетський статус набув
у 1158 році), другим – Оксфордський (Англія), третім – Паризький (Франція). Протягом першої половини XIII століття з’являються університети в Падуї, Віченці, Неаполі, Сієні (Італія), Кембріджі (Англія),
Саламанці (Іспанія), Кьольні (Німеччина). Свій реальний початок експериментальне природознавство
знайшло в Оксфордському університеті (роком його заснування вважається 1168-й). В той час на Британських островах інтенсивно зростали ремісницьке виробництво і торгівля, посилювалася роль міст.
Такі важливі процеси загострювали інтерес інтелектуально підготовлених людей до природних (а не
надприродних) чинників. До того ж Оксфордський університет, на відміну від університетів континентальної Європи, знаходився на периферії католицького світу, а отже на периферії релігійного контролю. За
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таких обставин у ньому не існувало істотних перепон для природничонаукових ідей та експериментів. У
цьому університеті склалося товариство з розробки натуральної філософії (від латинського natura - природа). Про плідність і впливовість товариства свідчить уже те, що аж до XVII століття "натуральна філософія" залишалася найуживанішою назвою науки.
Природничонаукову спрямованість Оксфордський університет набув завдяки Роберту Гроссетесту
(1175 – 1253), магістру й затим канцлеру цього університету. Гроссетест доводив, що закони світобудови
об’єктивні й доступні людині, що їх пізнання починається з індивідуального досвіду, що істинність чи
хибність набутого знання встановлюється не стільки схоластичнологічними (загальноприйнятими на той
час) процедурами, скільки досвідними перевірками. Цей вчений відомий як один із перших післяантичних європейських авторів природничонаукових трактатів. Найавторитетнішим став його трактат "Про
світло або Про начало форм". Тут предметом дослідження є світло, геометричні закони розповсюдження
якого, на думку автора, засадничі для всієї світобудови. Гроссетест бачив у світлі джерело природної
активності.
Найяскравішою постаттю оксфордської природничонаукової школи XIII століття став Роджер Бекон
(біля 1214 – 1294), студент, а з часом магістр Оксфорда. Понад 10 років він викладав у Паризькому університеті, однак католицький догматизм, що панував там, змусив його повернутися до Оксфорда. "Doctor
mirabilis" – "дивовижний доктор" – називали Бекона сучасники. Він автор поняття "scientia
experimentalis" ("експериментальна наука"), крилатого виразу "знання – сила". Його "Opus majus" ("Великий твір"), написаний за письмовою "порадою" папи Климента IV, охопив усі провідні галузі знання комплекс математичних дисциплін (геометрію, арифметику, акустику, землемірство, інженерію та інші),
фізичних (оптику, астрономію, медицину та інші), філологічних (граматику, логіку), естетичних (теологію, філософію). У "Великому творі" наголошувалося, що "досвідна наука – володарка споглядальних
наук", а схоластичній логіці протиставлялася математика як "ворота й ключі" всіх наук. Тут йшлося про
"практичну астрономію", за якою розробляються дзеркала, що концентрують сонячні промені, здатні
спалювати все на своєму шляху. Писалося також про суміш, до складу якої входять селітра та сірка і яка
при підпалюванні спричиняє грім і блиск (дослідники твердять, що Бекону вдалося винайти порох) [5:
325-330]. Щоправда, пізнавальні пошуки "дивовижного доктора" (а також заняття астрологією, експерименти з алхімії, які за тих умов хоча, фактично, і були частинами природознавства, проте переслідувалися) призвели до серйозних підозр до нього з боку церковників і навіть до кількарічного ув’язнення.
На початку XIV століття Мертон-коледж Оксфордського університету став центром досліджень механічних проблем. Група "мертонців" (Томас Брадвардайн, Вільям Гейтсбері, Ричард Свайнсхед, Джон
Дамблтон) у 20-30-ті роки XIV століття зосереджує свою увагу на таких ще не розв’язаних питаннях
механіки, як уточнення поняття швидкості (зокрема, введення поняття миттєвої швидкості), визначення
пройденого шляху при рівномірно прискореному русі тощо. Дослідження оксфордських вчених поступово стають відомими в деяких університетах Західної Європи. Найбільший відгук вони знаходять у Паризькому університеті, де до середини XIV століття їх розвиває видатний вчений Жан Бурідан [12: 88].
Загалом фундаментальні поняття кінематики, такі як миттєва швидкість та прискорення, з’являються
у XIV столітті у зв‘язку з дослідженням нерівномірного руху. Розвиток цих ідей був пов’язаний з новим
напрямком у науці – вченням про "конфігурації якостей", поява якого була породжена суперечками стосовно логіко-філософського поняття "форми".Математизація вчення про "конфігурації якостей" (або про
"інтенсивності якостей") здійснювалася як в арифметико-алгебраїчній формі, у тому вигляді, як це робили вчені оксфордської школи у Мертон-коледжі XIV століття , так і в геометричній формі, як це робили
представники Паризької школи на чолі з Миколою Оремом, учнем Жана Бурідана [12: 52]. У 30-ті роки
XIV століття цей напрям отримав назву "вчення про калькуляції". Він розроблявся у працях Вільяма Гейтсбері "Правила вирішення софізмів", Річарда Свайнсхеда "Про калькуляції", Джона Дамблтона "Сума
логіки та фізики". Представники цього напрямку поділяли рух на уніформний (рівномірний) та диформний (нерівномірний). Вчені Мертон-коледжу визначали швидкість через поняття рівного проміжку часу.
Істотним тут було введення поняття "будь-який" (omni). Так, Свайнсхед наводить наступне визначення
рівномірного руху: "Уніформний локальний рух (тобто рух у просторі) є такий, що в будь-які рівні проміжки часу описуються рівні шляхи". Спеціально розглядався уніформно-диформний рух, під яким розумівся рух з постійним прискоренням [12: 52-53].
У Паризькому університеті, крім зазначених вище досліджень, починає розвиватися принципово новий – індуктивний – метод аналізу фізичних проблем. Він полягає у виведенні загальних принципів з
часткових спостережень. Спираючись на отримані результати, Жан Бурідан з учнями досліджує найважливішу механічну проблему Середньовіччя – проблему відносності переміщення. Формулювання принципу відносності механічного руху впритул підводить західних фізиків XIV століття до постановки питання про адекватність геостатичної картини світу. Саме ці дослідження створили фізичну основу для
виникнення у XV столітті геліоцентричної теорії Миколи Коперніка і підготували ґрунт для того природничонаукового перевороту, який здійснив Галілео Галілей [11: 88].
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Особливе положення в перших університетах зайняв медичний факультет, оскільки тут розрив між
теорією і практикою з самого початку становив серйозну перепону на шляху отримання повноцінної
освіти. Але саме тут, на медичних факультетах (і це їх друга особливість), вперше виникло розуміння не
тільки того, що потрібно реформувати свою практику, але і того, як це необхідно робити. Вже перші
крупні медичні школи середньовіччя (найбільш яскравий приклад – Солерно) надавали великого значення не хірургії, а медицині, що в ті часи протиставлялися одна одній. Цю традицію перейняли і перші університетські медичні факультети. Більше того, саме тут, внаслідок зазначених нижче причин, вона навіть
посилилась. По-перше, хірургія, яка передбачала значні мануальні вміння, традиційно розглядалася як
галузь технічного ремесла, тобто ремесла, що мало насамперед практичне значення. Нею займалися хірурги, цирульники і навіть менш кваліфіковані люди. Поступово вони об’єднувались у корпорації (або
гільдії) і самі почали здійснювати підготовку учнів, намагаючись не допускати до своєї справи сторонніх. У свою чергу, в основу медичного лікування в епоху Середньовіччя були покладені "лікарські" засоби – медикаменти, дієта, гігієна і т.п. Цей підхід і визначав зміст курсу університетської медицини, засвоєння якої будувалося суто теоретично, за грецькими і арабськими підручниками: в основу вивчення
медицини було покладено не спостереження над перебігом недуг у хворих, не досліди на тваринах, а вивчення праць Галена, Гіппократа, Арістотеля, які тлумачилися відповідно до Святого письма. Освіта такого роду відповідала основним ідеям університетської підготовки як одержання знання теоретичного
(хоча медична програма, як правило, передбачала і клінічну практику під наглядом лікаря) [13: 76; 7: 3132].
Оскільки церковні собори в Латерані (1139), Монпельє (1162), а остаточно Четвертий латеранський
собор (1215) заборонили лікарям-ченцям займатися всіма лікувальними процедурами, під час яких проливається кров (Ecclesia abhorret sanguinem), практична хірургія зовсім вийшла з компетенції професорівченців. Ця галузь медицини в Західній Європі, за винятком Італії, майже цілком переходить до рук хірургів-ремісників [13: 79]. Як наслідок, університети не мали змоги включати курси хірургії до програм підготовки медиків; хірургію можна було вивчати лише поза університетами, причому лише мирянам або
молодшим клірикам. Тим самим ця заборона об’єктивно сприяла перетворенню в майбутньому медицини у світську професію [7: 32].
Але було б помилкою вважати, що за тих часів в університетах цілком припинився розвиток медицини. Постійні війни надавали великий практичний досвід лікарям, зокрема хірургам, які у своїй роботі не
могли задовольнятися лише заповітами стародавніх вчених. Так, у Болонському університеті хірург Бургоньйон Гуго і його син Теодоріх першими довели (1266), що при лікуванні ран загоєння з "pus bonum et
laudabile" не є ідеалом, можна досягти загоєння і без гною, як тепер кажуть "per primam intentionem". Вони показали, що це можливе, якщо на свіжу рану відразу накласти пов’язку з розчином вина і зашити [13:
79-80]. Не слід забувати і про те, що сам по собі медичний факультет університету не був самодостатнім: лікарська справа передбачала використання медикаментів, підготовку яких здійснювали гільдії аптекарів або знавці трав. Ця особлива професійна група існувала до тих пір, доки теоретичне знання стосовно materia medica не почали викладати професори медицини, що і призвело до виникнення в межах
медичного факультету фармацевтики [7: 32].
Таким чином, розмежування медицини, фармації та хірургії – характерна особливість медичного життя Середніх віків. Навчання хірургів відбувалося поза медичних факультетів. Зрозуміло, що ремесло хірурга передбачало відповідного знання анатомії людського тіла. Однак давнє римське право забороняло
спотворювати тіла померлих, а отже, і анатомування (навіть у наукових цілях) було справою забороненою: і в епоху Античності, і в Середні віки воно розглядалось як щось бридке. Традиційні праці з анатомії, зокрема Галена, часто базувались на реальних або уявних припущеннях про аналогію між тілом людини і свині, а неминучі помилки, які при цьому виникали, виявлялись дуже повільно, по мірі досягнення
нового розуміння, набутого хірургами під час операцій або розтинів. Лише приблизно у кінці XIII століття виникає нове ставлення до анатомування, а традиційні забобони ігноруються. Зміни почалися у Болоньї (Італія), де в 1308 році була створена перша кафедра хірургії [7: 32]. Перші ж легальні розтини для
навчання в університетах (найчастіше один раз на рік) почали робити більш як через тисячу років після
Галена – у XIII столітті. Перший розтин трупів у Болонському університеті було виконано у 1281 р., у
Падуї – 1341 р.; "анатомічні театри" відкрито у Падуї в 1490 р., Парижі – 1608 р., Лейдені – 1610 р., Болоньї –1637 р. [13: 94].
У Франції зміни відбувалися повільно. В університеті Монпельє анатомування не практикувалося до
1366 року, а в Парижі – до 1404 року. Тут перший крок до інтеграції хірургії й медицини, найвірогідніше,
був зроблений хірургами, яким у 1436 році було дозволено відвідувати лекції з медицини, але без права
одержання медичних ступенів. Таке обмеження позбавляло слухачів можливості виступати в якості лікарів-медиків. У 1494 році становище хірургів ще погіршилося: факультет відкрив двері їх ворогам – цирульникам. Рішення, яке більш-менш вдовольняло всіх, вдалося знайти лише в 1506 році, а остаточно зафіксувати – у 1515 році, коли хірурги Saint-Come оголосили себе студентами медичного факультету і при-
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несли встановлену законом присягу декану. Ця подія і вважається початком об’єднання хірургічної і медичної університетської освіти: виникла система, яка поступово поширювалася скрізь.
Інтеграція основних гілок медичної освіти виявилася вкрай корисною, оскільки дозволила приступити до підготовки лікаря нового типу, здатного впоратися з набагато ширшим діапазоном захворювань.
Разом з тим, саме об’єднання медицини і хірургії стало одним з найважливіших факторів, який забезпечив університетським факультетам можливість перетворитися у центри наукових досліджень нового типу. Остання обставина була обумовлена насамперед тим, що анатомія отримала статус наукової і академічної дисципліни, яка була варта уваги університетів. В "анатомічному театрі" Падуї, де анатомія одержала статус учбової і наукової дисципліни, у 1609 році була створена відповідна академічна кафедра, і
анатомія набула свого сучасного статусу. Медичні факультети, таким чином, засвоїли досить важливий
урок: академічне виживання залежить від того, чи стане нова дисципліна предметом досліджень і навчання. "Анатомічні театри", які створювалися по всій Європі при університетах, продемонстрували потребу останніх у значних капіталовкладеннях як умови збереження за ними статусу центрів вищої освіти
і розвитку науки в межах цих навчальних закладів [7: 32-33].
Найпередовішими щодо рівня розвитку науки були університети Північної Італії, у великих містах
якої, зокрема у місті-республіці Венеції, почали швидко розвиватися капіталістичні відносини. Науковим
центром Венеціанської республіки був Падуанський університет, вчені якого мали значні відкриття в
різних галузях науки, зокрема й медицині. Це стало можливим тільки внаслідок відносної незалежності
цього університету від церкви [13: 87]. У Падуанському університеті були здійснені видатні дослідження
з анатомії і фізіології людини, які в ті часи ще не були відокремлені. Серед анатомів Падуанської школи
перше місце належить Андреасу Везалію, праці якого становлять цілу епоху в анатомічній науці [13: 9394].
Андреас Везалій (1514 – 1564) вивчав медицину в Монпельє, Парижі. У віці 23 років він прибув до
Падуї, де був у ті часи найкраще обладнаний "анатомічний театр", і у 25 років дістав звання професора
анатомії цієї відомої школи. Досліджуючи людські трупи, Везалій виправив усю тогочасну анатомію,
відзначив близько 200 істотних помилок Галена. Зібравши свої анатомічні дослідження і систематизувавши їх, він опублікував у 1543 році великий твір "Будова людського тіла, в семи частинах" ("De humani
corporis fabrica, libri septem"). У I книзі описано скелет, у II – зв’язки та м’язи, у III – судини, у IV – нерви, у V – нутрощі, у VI – серце, органи дихання, у VII – мозок. Везалій перший дав опис тіла людини,
спираючись на результати докладного вивчення людських трупів; перший розробив у деталях правильну
методику розтину, і його справедливо вважають творцем анатомії як науки. Рисунки до лекцій Везалія
свідчать, що вони супроводжувалися порівняльними демонстраціями з живим натурщиком, зі скелетом.
Везалій був новатором не лише у вивченні, а й у викладанні анатомії. Для учнів Везалій опублікував скорочений виклад великої праці – "Епітоме" (щось на зразок конспекту або узагальнених висновків) [13:
94-96].
Роботу Везалія щодо вивчення будови людського тіла продовжували інші вчені Падуанського університету. Так, Габріель Фаллопій (1523 – 1562) описав анатомію зубного апарату, слухового органу, статевих органів (фаллопієві труби). Ієронім Фабрицій (1537 – 1619), учень Фаллопія, описав венозні клапани
і показав, як вони діють (безперешкодно пропускають кров до серця і запобігають її зворотному руху),
щоправда не дав цьому пояснення [14: 28]. Фабрицій вивчав будову стравоходу, шлунку, кишечника,
гортані, але найбільш цінний його доробок – праця "Про утворення з яйця курчати", у якій він послідовно викладає окремі стадії розвитку курчати, ілюструючи їх гравюрами. У зв’язку з цим його вважають
одним із засновників ембріології [15: 273-274]. Професор цього ж університету Реальдо Коломбо (1516 –
1559), безпосередній учень і наступник Везалія по кафедрі, залишив опис малого кола кровообігу у праці
"De re anatomica" [13: 97].
У Падуанському університеті було покладено початок напряму в медицині, який розглядав процеси в
організмі з погляду фізики, головним чином механіки. Прибічники такого напряму дістали назву ятрофізиків. Незважаючи на всю обмеженість поглядів ятрофізиків, цей напрям відіграв прогресивну роль: у
прагненні в усьому бачити закони фізики відчувається бажання звільнити науку про людину від уявлень
про таємничі "життєві сили" [13: 99].
З епідеміографів Падуанського університету найвидатнішим був Джіроламо Фракастро (1478 – 1553).
Він відомий не лише описом епідемічних захворювань, а й припущенням, що причиною заразних хвороб
є невидимі для нашого ока живі істоти – seminaria contagiorum – для кожної хвороби окремі, які мають
виняткову здатність до розмноження. Основна його праця, присвячена описові інфекційних захворювань
– "Про контагій, контагіозні хвороби і лікування" (1546). В ній він уперше описав висипний тиф, віспу,
кір, коросту, проказу, чітко висловив думку про заразність туберкульозу. В історії медицини Фракастро
відомий також як автор опису венеричної хвороби, якій він дав назву сифіліс [13: 102-103].
Але не варто пов’язувати розвиток академічної медицини лише з університетом Падуї. Професор Болонського університету Мондіно де Люцці (1275 – 1326) у 1316 році опублікував працю, вперше в історії
медицини повністю присвячену анатомії, хоча остання і подавалася за Галеном [14: 21]. Професор меди47
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цини Паризького університету Жак Дюбуа (1478 – 1555) займався розтином трупів, даючи назви різним
судинам і м’язам, встановив вихідний пункт нижньої порожнистої вени, висловив думку про дольчату
будову печінки [15: 268]. Медичні факультети університетів ініціювали й інші помітні напрямки розвитку науки, зокрема ботаніки і зоології [7: 45].
Отже, університети невдовзі після свого виникнення починали виконувати роль науково-дослідних
установ. Така їхня функція й досі, хоча вона не є для них основною. Вчені західноєвропейських університетів епохи Середньовіччя і Відродження зробили неоціненний внесок у розвиток світової науки. Подолання суперечностей між загальновизнаними поглядами і власним досвідом, які виявлялись у процесі
їх професійної діяльності, вимагало застосування врешті–решт експерименту. Це призвело до експериментального природознавства. Утвердження останнього у XVI – XVII століттях закріплювало нові еталони і норми обґрунтування знання, що діють і сьогодні. Основною вимогою обґрунтованості знання
стає вимога його експериментальної перевірки, а експеримент починає розглядатися як головний критерій істинності наукового знання.
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС В СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА
У статті висвітлено проблему визначення місця і ролі символічного ресурсу в стратегії сучасного тероризму. Відзначено, що феномен символізації політичних процесів виникає в умовах формування глобальної інформаційної цивілізації. Проаналізовано причини і наслідки звернення сучасного тероризму до
арсеналу політичної символіки.
День 11 сентября 2001 года обозначил важнейший рубеж: мировая история перестала быть по преимуществу евро-американской и превратилась в подлинно мировую историю, историю всех наций, рас и
народов. До сих пор судьбы мира вершились исключительно внутри ареала западной цивилизации, которая, в силу явного технического превосходства, фактически навязала остальному миру свое представление об идеале цивилизованного существования. Не принимая в расчет национальные, культурные, религиозные особенности иных народов, единственно достойными для организации всего мирового сообщества объявлялась система христианских ценностей в ее протестантской интерпретации и, основанный на
принципах либеральной доктрины, способ организации политической и экономической сфер жизни общества. Сутью социально-политического мироустойства являлась демократия, понимаемая как приоритет интересов личности над интересами государства, а возможность достижения всеобщего благополучия обладала только рыночная, основанная на жесткой конкуренции, экономика.
Сегодня мы стаем свидетелями грандиозного крушения этого универсума. Находясь в тени полувекового военного и политического противостояния двух сверхдержав, СССР и США, незаметно вышли на
авансцену истории новые гигантские суперэтносы, отличающиеся собственными представлениями о
свободе, равенстве, социальной справедливости и главных ценностях жизни, и намеревающиеся активно
участвовать в решении глобальных проблем. Не случайно проблема намечающегося в наше время "конфликта цивилизаций" находится в эпицентре острейшей научной дискуссии. Однако, уже никто не сомневается в том, что сегодняшние победы и поражения зарождаются не на предприятиях военнопромышленного комплекса, а в культурном самосознании наций. И в этом смысле позиция западной цивилизации значительно уступает странам Востока и Юга. Дело в том, что в европейской культуре традиционно высока ценность человеческой жизни. События последних лет в Югославии, Афганистане, Ираке
показали, насколько болезненно воспринимаются населением западных государств людские потери, когда гибель всего нескольких солдат вызывает бурю общественного негодования. И напротив, специфика
Востока и Юга, в частности, проявляется в том, что жизнь человека здесь имеет совершенно другую цену. Отсюда и обращение к террору как эффективному методу решения политических и иных противоречий, когда использование камикадзе или женщин-смертниц представляется вполне естественным.
Следовательно, приоритет индивидуального над групповым, невероятно высокая ценность человеческой жизни делает Запад беззащитным перед военными стратегиями неограниченного террора. Запад не
в состоянии ничего противопоставить тому, что сотни, тысячи смертников начнут просачиваться на его
территорию и подрывать себя в магазинах и госучреждениях, на вокзалах, в автобусах и самолетах, в
концертных залах и на стадионах. Если счет терактов вырастет на порядок, то государственная система
Запада утонет в хаосе, предполагают футурологи. Еще большее потрясение может вызвать применение
биологического оружия. И рассылкой в письмах и бандеролях таинственного порошка арсенал биотерроризма не исчерпывается. Представим себе, что произойдет, если всего несколько террористов, получавших инъекции острозаразного боевого вируса, потолкаются в течение часа в крупнейших транспортных
узлах Европы и США: грандиозная эпидемия, охватившая весь европейский мир, станет реальностью.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в начале ХХІ века терроризм приобретает планетарные масштабы, о чем свидетельствует расширение географии терактов и рост их числа. Трагические
события в США продемонстрировали уязвимость самых милитаризованных государств мира от четко
спланированных и скоординированных против них действий террористов. Однако стоит обратить пристальное внимание на тот факт, что сокрушительному удару были подвергнуты не рядовые, пусть и массовые, объекты, а символы американского военного и политического могущества. Таким образом, террористический акт 11 сентября 2001 приобрел символическое звучание.
На наш взгляд, сегодня все ярче проявляется данная тенденция символизации, характеризующаяся
перенесением действий террористов в область виртуальной, символической политики. Нужно заметить,
что затронутая проблема является малоизученной, что не умаляет ее актуальности. Данная статья представляет собой попытку освещения символической стороны современного терроризма.
Безусловно, феномен терроризма относится к центральным объектам изучения философии, политологии, культурологии, социологии, психологии, о чем свидетельствуем огромный массив публикаций. Однако семантический аспект данного явления не достаточно разработан в научной литературе. Среди ав© Мамонтова E.В., 2004
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торов, обращающихся к проблеме влияния символических структур на динамику политических процессов, назовем Э. Кассирера, В. Тернера, П. Бергера, Т. Лукмана, М. Ильина и др. Освещению роли символов и символических ресурсов в становлении политических институтов, определению места символических структур в политическим пространстве посвящены работы Н. Лумана, Д. Мисюрова, В. Попова, Г.
Почепцова, С. Поцелуева, А. Соловьева и др.
На наш взгляд, обращение терроризма к символическому ресурсу обуславливает ряд моментов. С одной стороны, для достижения требуемого эффекта агрессия совершающего террористический акт должна быть направлена, прежде всего, на знаковые для адресной группы объекты или личности. С другой
стороны, теракт, не попавший в виртуальную символическую реальность, продуцируемую современными СМК, теряет смысл, ибо не достигнет цели – запрограммированного изменения массового сознания.
Следует отметить, что, приступая к изучению символической грани современного терроризма, мы
столкнулись с вполне естественными затруднениями научного анализа, вызванными отсутствием общего мнения по поводу дефиниций понятия "терроризм". Известно, что проблема формулировки данного
понятия не решена до сих пор. Не только в СМИ, но и в юридической, политологической, социологической, медицинской литературе под проявлениями терроризма понимаются столь разные явления, как военные операции и агрессивные действия психически больных людей, хулиганские поступки и вооруженные конфликты локального масштаба, расширенные суициды и захват заложников. В целом нужно отметить, что ни одно из множества существующих научных определений терроризма не отражает целостности данного явления. Так, политологи рассматривают терроризм как политическое явление ("терроризм – политика устрашения, подавления политических противников насильственными мерами"). Однако далеко не всегда теракт мотивирован политически. История знает немало примеров, когда подоплекой
вооруженных конфликтов становились экономические и личностные факторы. Сегодня широкое распространения получило определение терроризма, указывающее на его религиозный характер. Поэтому
целесообразным было бы обратиться к этимологии. Сущность понятия "терроризм" следует искать в самом слове "террор", которое происходит от латинского "terror" ("ужас", "страх", "устрашение"). Итак,
если террор – это целенаправленное устрашение, то тогда логично, что терроризм – это целенаправленная деятельность, связанная с осуществлением спланированных акций устрашения.
Однако следует учитывать, что, в отличие от широкомасштабных военных действий, которые также
сопровождаются насилием, терроризм обладает специфическими, присущими ему одному чертами. Вопервых, насилие, совершаемое террористом, имеет одностороннюю направленность, не предполагает
ответных мер со стороны объекта [1: 69]. Во-вторых, устранение объекта теракта далеко не всегда совпадает с его целью. Иными словами, жертва теракта является лишь способом достижения цели, а не самой целью. Конечным результатом теракта становится оказание влияния на определенный процесс или
субъект политических, социальных, межличностных и др. отношений.
Обращаясь к теме политического террора, следует также помнить, что субъектом террора может быть
не только отдельный индивид или группа, применяющие насилие в случае, когда оно не имеет альтернативы, когда власть не предполагает разрешения этнических, религиозных, экономических, социальных,
политических и других конфликтов иным способом, кроме насилия. К субъектам терроризма относится
также и сама власть, использовавшая во все времена страх, одно из самых глубинных чувств, присущих
человеку, как средство завоевания и удержания господства. Таким образом, одна из черт, определяющих
специфику политического терроризма, проявляется в том, что действия террористических группировок
следует рассматривать как контрмеры в ответ на террор государственный.
Учитывая то, что главной целью террора является не убийство конкретных людей, а устрашение, деморализация живых, нагнетание невротического страха, изменение массовых настроений, следует подчеркнуть, что главной задачей террористов становится не просто осуществление теракта, а обеспечение
его информационного сопровождения. Именно СМИ, в силу своей специфики, являются оптимальными
распространителями информации, чем по неволе становятся активными пособниками террористов, обеспечивая их, по словам С. Удовика, "кислородом популярности" [2: 328]. Формирующаяся глобальная
информационная цивилизация создала условия для масштабного и эффективного психологического и
информационного воздействия на массовое сознание. Глобальные информационные сети транслируют
по всему миру репортажи с места событий, чем дополнительно способствуют достижению целей экстремистских группировок. Иными словами, СМИ становятся добровольными сообщниками терроризма.
Более того, в последние десятилетия, в связи с бурным развитием ИКТ, исследователями зафиксирован
новый вектор трансформации общества – виртуализацию общественно-политических процессов (Подробно об этом см.: Д. Иванов Виртуализация общества. – СПб, 2000). Наступает эпоха политики образов и
образов политики. Новая политика строится на компенсации дефицита реальных ресурсов и поступков
изобилием виртуальных. Прямое коммуникативное обращение к власти заменяется обращением к символам, накладывающим на обе стороны нормальный перепад между властными уровнями [3: 21].
Все вышесказанное в полной мере касается и терроризма, который сегодня обретает знаковые характеристики, превращаясь тем самым в форму, создающую и воспроизводящую новые смыслы.
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В символическом пространстве находят формализованное отражение сложившиеся стереотипы политического сознания и поведения данной социальной общности, либо формы, через которые внедряются
определенные образцы в сознание и поведение отдельных групп и индивидуумов. Через символы проявляется социальная сущность того или иного феномена действительности. Обладая двойственной природой, сочетая в себе как идеальное, так и материальное, символ играет роль фактора, который служит
идентификации данного социума, выделяя его среди других культур.
Данное свойство символов сегодня, когда человечество столкнулось с проблемой глобального ценностного кризиса, становится востребованным, как никогда. Учитывая то, что ценностный кризис относится к ключевым причинам становления и развития современной террористической глобальной сети, значение функции символов "собирать под свои знамена как можно больше людей" трудно переоценить.
Одной их доминирующих особенностей современного мировосприятия, как в элитарных, так и в повседневных формах, является не просто разочарование в отдельных ценностях и идеалах, а разочарование в
существующих проектах обустройства человечества на основах Добра и Справедливости [4: 141]. И как
следствие – распространение нигилистических настроений, скептического отношения к возможностям
человека и их реализации в истории. На этом фоне все большую популярность обретают альтернативные
смысловые перспективы, усиленные возрождением традиционных конфессий и экстремистских идеологий [5: 64], которые создают собственное семантическое поле, способствующее консолидации в первичных примордиальных сообществах (этнических и конфессиональных).
По причине того, что политика не терпит вакуума в символическом выражении, ибо необходимый
объем политической знаковой системы, соответствующий структурам идеологии и материальной культуры в каждом конкретном сообществе требует безусловного заполнения, политический конфликт любого масштаба несет в себе символическое содержание. Так, ядерное противостояние, забравшее множество сил и средств у человечества, носило в основном символический характер. Тоже можно сказать о противостоянии "капитализм - коммунизм", "Восток - Запад", "Север - Юг". (Подробно об этом см.: Мисюров Д. Политика и символы. – М.,1999). Место одних символических форм сразу занимают другие.
Так, например, сегодня активизировались религиозные течения, суть которых четко отражена в их
собственной знаковой структуре. В этом смысле показательным является исламский фундаментализм,
который в общественном сознании ассоциируется с угрозой массовой террористической войны. Символическое противостояние "Восток - Запад", в трактовке исламского радикализма – это не противостояние религий, ибо исламизм не является чисто религиозным феноменом, борьбой ислама против христианства. Эксплуатация символической антитезы "Север - Юг", которая закладывает в массовое сознание
исламского Востока основы комплекса неполноценности, связанного с экономическим разрывом между
"бедным Югом" и "богатым Севером", способствует не разжиганию ненависти к Западу, как к врагу ислама, а, прежде всего, усилению антиамериканских настроений.
Как видим, данные знаковые структуры носят не религиозный, а культурно-цивилизационный характер, что находит четкое выражение в возрастании роли символической составляющей политического
пространства исламской цивилизации. С. Хантингтон замечает, что подъем ислама наблюдается почти во
всех мусульманских обществах с 1970-х гг. В мусульманском мире неуклонно растет поддержка исламских символов, постулатов, институтов и организаций [6]. Исламизация, начавшаяся с символической
сферы, затем "перекинулась" на политику. Дабы подчеркнуть "исламский характер" своих государств,
правительства арабских стран внедряли исламскую символику через систему образования, СМИ, общественные организации. При этом на символы западной цивилизации обрушивался гнев, вызванный культурной и геополитической гегемонией "Большого Сатаны". Мусульмане клеймят Запад не за то, что он
следует неверной религии, а за то, что он не имеет религии вообще. В глазах мусульман западный секуляризм, атеизм и проистекающая их этого аморальность – это гораздо большее зло, чем породившее их
христианство [6]. Вот почему объектами исламского терроризма никогда не выступают культовые сооружения. Ими становятся символы прежде всего американского политического и экономического могущества (попытка взрыва Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 1993 г.; захват американских посольств в Кении и Танзании, 1998 г. и др.).
Следует отметить, что обращение исламского экстремизма к символической сфере в политической
борьбе – яркий, но далеко не единственный пример. Так, теоретик политического радикализма Хуан
Карлос Маригелла одним из действенных средств борьбы с преступными режимами Латинской Америки
считал нападения на учреждения и персоны, символизирующие власть. Символическую окраску приобрел поджог двух крупнейших супермаркетов в Западном Берлине, совершенный в апреле 1968 г. западногерманской экстремистской организацией "Фракция Красной Армии". Таким образом террористы пытались выразить протест против диктата общества потребления и всеобщего равнодушия масс в войне во
Вьетнаме. Итак, мы видим, что символические ресурсы активно используются террористами самого различного толка для достижения поставленных целей.
Все вышеизложенное дает основание для некоторых выводов.
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На данном этапе развития общества символизация как способ ориентации человека в политическом
пространстве превращается в важнейшее средство политической идентификации. Более того, символизация действительности не только играет ведущую роль в вовлечении индивида в политику, но и качественно перестраивает схему формирования самого пространства властных отношений. Исходя из того,
что в формирующейся системе зависимостей и принципов взаимодействия власти, личности и общества
производство общественного мнения становится прерогативой профессионалов в области управления
информационными процессами, принципиально меняется стратегия терроризма. К логической схеме терроризма, включающей субъект, насилие как способ влияния, объект и цель, добавляется медийная и символическая компоненты. Во-первых, цель теракта будет достигнута только после того, как он найдет свое
отражение в информационном пространстве, вследствие чего субъект получает возможность напрямую
обращаться к сознанию огромных масс населения. Во-вторых, в условиях, когда возрастает роль символической составляющей политики, символы используются для уточнения, придания террористическим
действиям формы апелляции, служат средством легитимации насилия. Наряду с этим, обращение современного терроризма к сфере символов неизбежно способствует тому, что террористический акт сам обретает черты символа, о чем красноречиво свидетельствуют события 11 сентября 2001 г.
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Мамонтова Э. В. Символический ресурс в стратегии современного терроризма
В статье освещается проблема определения места и роли символического ресурса в стратегии современного терроризма. Отмечается, что феномен символизации политических процессов возникает в
условиях формирования глобальной информационной цивилизации. Анализируются причины и следствия
обращения современного терроризма к арсеналу политической символики.
Mamontova E. V. Symbolic resource in the strategy of modern terrorism.
The article deals with the problem of definition of the place and role of symbolic resource in the strategy of
modern terrorism. It’s marked that the phenomenon of symbolization of political processes arise in the conditions of global informational civilization’s forming. The causes and effects of the use of political symbols in the
activity of terror groups are analyzed.
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РЕСУРСНА БАЗА ТЕРОРИЗМУ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті проаналізовано одну з найважливіших проблем розвитку свiтового політичного процесу – тероризм. Глобалiзацiя сучасного світу, розвиток інформаційних та комунікаційних технологій сприяють
розширенню й удосконалюванню ресурсної бази тероризму. У наш час змiнилася структура тероризму i
ускладнилося завдання боротьби з ним. Поділяючи ресурси тероризму на матерiальнi та нематерiальнi i
даючи їм характеристику, автор приходить до висновку, що боротьба з тероризмом у сучасних умовах
повинна полягати у позбавленні його ресурсiв.
Тероризм став об'єктом наукових досліджень в останні десятиріччя. Інтерес до цього явища викликаний його широким розповсюдженням в усьому світі і необхідністю боротьби з ним. Можна сказати, що
тероризм став однією з глобальних проблем сучасностi.
Дослідженням феномена тероризму займаються багато напрямів суспільствознавства: юриспруденція,
соціологія, психологія, історія, а останнім часом і політологія. Відомо безліч наукових праць, що досліджують різні аспекти тероризму: Ю.М. Антонян (тероризм як кримінологічне явище), К.Н. Салiмов
(проблеми боротьби з тероризмом), Д.В. Ольшанський (психологія тероризму), Э. Паiн (соціальна природа тероризму), Н.Я. Лазарєв (тероризм як тип політичної поведінки) та ін. Однак дотепер не створено
загальну теорію тероризму і не дано його адекватного визначення, не досліджено ресурсну базу тероризму. Невивченість явища, наявність прогалин тією чи іншою мірою ускладнюють боротьбу з ним та
профiлактику цього явища.
У цiй статті ми не будемо займатися пошуками дефініцій тероризму, а зупинимося на класифікації
основних ресурсів тероризму. У першу чергу, необхідно перелiчити основні ознаки й особливості сучасного тероризму. По-перше, тероризм є специфічною формою насилля. По-друге, тероризм – це завжди
залякування. Без цiєї ознаки неможливо вiддиференцiювати терористичні акції вiд iнших проявів нелегiтимного насилля (бунту, заколоту). По-третє, наявнiсть полiтичної цiлi у суб'єктiв тероризму. Ця обставина дозволяє вiддiлити терористичнi акції вiд нетерористичних. Через це прирiвнювати дiї злочинних угрупувань, метою яких є матерiальна нажива, до тероризму не можна. Наприклад, захоплення
повiтряного судна з вимаганням грошей, наркотикiв, зброї не може квалiфiкуватися як терористичний
акт. Звичайно, і терористи можуть переслідувати мету нелегiтимної наживи, але для досягнення політичної цілі.
Наявнiсть полiтичної цiлi вказує на те, що тероризм виступає iнструментом завоювання та утримання
влади. Тут необхiдно внести яснiсть у смисловi значення "терор" i "тероризм". Якщо насильницькi дiї
суб'єктiв спрямованi на утримання влади, то прийнято говорити про терор. А дiї, спрямованi на завоювання влади опозицiйними групами, називають тероризмом. На нашу думку, обидва термiни є синонiмами і принципової рiзницi мiж ними немає.
Як вiдзначає О. Бєльков, до тероризму звертаються у випадку виникнення дуже сильного структурного дисбалансу мiж двома або декiлькома сторонами. Iншими словами, це форма посередньої стратегiї,
яка використовується тодi, коли слабкiша сторона не може подолати сильнiшу за допомогою звичайних
засобiв [1: 18]. Хоча тероризм прийнято вважати стратегiєю слабких, проте у нашi днi тероризм розглядається майже як найдiєвіший засiб досягнення полiтичних цiлей.
Притому, якщо ранiше пiд тероризмом мали на увазi дiї проти окремих осiб та груп, то тепер спостерiгається терор проти цiлих народiв, держав, що здiйснюється добре органiзованими та технічно устаткованими корпорацiями, у тому числi державного i навiть мiжнародного характеру. Таким чином,
змiнилось уявлення про об'єкт тероризму. Якщо ранiше об'єктом тероризму виступав безпосередньо суб'єкт влади, то зараз влада хоч i залишається об'єктом терору, але з'являється промiжний об'єкт. Суб'єкт
тероризму не може прямо впливати на суб'єкт влади, за винятком полiтичних вбивств, яких у наш час
мало. Безпосереднiй об'єкт терористичного акту та влади один i той самий, тобто структура влади й тероризму перехрещуються на об'єктi.
З вищесказаного виходить, що змiнилася структура тероризму та вiдповiдно ускладнилося завдання
боротьби з цим явищем. На наш погляд, боротьба з тероризмом у сучасних умовах повинна полягати у
вiдсiченнi його ресурсiв. Ресурсами тероризму є всi тi засоби, використання яких забезпечує вплив суб'єкта на об'єкт тероризму. Ресурси тероризму надто рiзноманiтнi, тому нижчевикладена класифiкацiя не
може претендувати на повноту.
© Максимова О.М., 2004
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Отже, ресурси тероризму можна подiлити на два типи: матерiальнi та нематерiальнi. Матерiальнi ресурси, у свою чергу, розподiляються на фiнансовi, людськi, технічнi та силовi. Важливу роль в iснуваннi
тероризму відіграє фiнансова основа, яка дає йому можливiсть вiдтворюватись i нарощувати силу.
Фiнансовi ресурси – це кошти, якi отримують терористичнi органiзацiї з тих чи iнших каналів. Останнiм
часом серйозно поширилася фiнансова база мiжнародного тероризму, в тому числi й за рахунок
пiдтримки з боку маргiнальних режимiв та ряду релiгiйно-етнiчних общин. Причому в першу чергу з нафтодобуваючих країн. Тероризм перетворився у вигiдний бізнес уже не місцевого, а глобального масштабу, в особливий "узаконений" вид дiяльностi, з розвиненим "ринком праці і прикладанням капіталу".
Загальний "бюджет тероризму" у світі складає на сьогоднішній день, за різними оцінками, від 7 до 30
млрд. дол. у рiк [2:21].
Значні кошти витрачаються на організацію вербування, бойову підготовку власних ударних загонів та
найманців, створення сучасної матеріально-технічної бази (комп'ютерне забезпечення, зв'язок, транспорт
та сучасна зброя). На підготовку та проведення конкретних терактів, як правило, потрібні незначні кошти. Збір коштів терористичною організацією ведеться часто під пристойними приводами і, як правило,
через треті організації. Канали фінансування тероризму різні: від торгівлі наркотиками та викрадення
людей до пожертвування організацій та приватних осіб.
Для прикладу розглянемо канали фінансування тероризму в ісламських країнах. Для фінансування
терористичних акцій використовують особливі засоби переказування грошей, особливо в рамках паралельної банківської системи, що не підкоряється ні контролю, ні фінансовим правилам, які склалися в міжнародних розрахунках. Епіцентр цієї системи держави Аравії. Вона відома за назвою "Хаваля" (поарабськи – "грошовий переказ") чи по-іншому – "Хунди". "Хаваля" функціонує між родичами або кланами, члени яких розкидані по всьому світові і для яких репутація, дане слово, сiмейна честь, прагнення
зберегти обличчя є гарантією надійності переказу i отримання грошей. При переказуваннi коштiв не залишається ніяких слідів на папері і, як правило, вiдсутнє їх фізичне переміщення. Оператор цієї системи
може одержати готівку, умовно кажучи, в Дубаї і передати клієнтові пароль або умовний чек для одержання такої ж суми у Нью-Йорку чи Техасі у свого рідного чи двоюрідного брата або племінника. Використовуючи цей пароль або зашифровану записку, клієнт одержує обговорену суму в будь-якій точці
світу. Пароль передається у телефонній розмові, факсом або електронною поштою. Простежити рух посування грошей каналами "Хаваля" практично неможливо [3: 3-4].
Ще одна з форм фінансування тероризму – благодійні організації, особливо релігійного спрямування.
Відрізнити організацію, яка дає гроші на будівництво мечетей та медресе для розповсюдження релігії або
ісламської культури, від організації, що через цей фонд поживляє терористів, майже неможливо. У США,
Західній Європі та в інших країнах запроваджено більш жорстке законодавство, щоб обмежити відмивання грошей i ускладнити дії з фiнансування терористів. Однак, ураховуючи те, що наркоторговцi за
десять останнiх років відмили майже трильйон доларів, можна засумніватися, що канали фінансування
тероризму були всерйоз перекритi.
Людський ресурс – це люди, так чи інакше втягненi у терористичну дiяльнiсть. Їх можна розділити на
дві категорії. До першої категорії належать безпосереднi члени терористичних організацій, до другої –
люди, які співчувають цілям терористичної організації, якi не належать до її членiв, але надають їй всіляку підтримку, закрема й матеріальну.
До технічного ресурсу належать усі технічні засоби терористичних органiзацiй, якi не використовуються безпосередньо у терористичних акціях, – засоби перемiщення, засоби зв'язку, технiчнi засоби в
навчальних таборах та iн.
Силовий ресурс містить у собі технічні засоби, що безпосередньо беруть участь у терористичних акціях. У свою чергу, ці засоби можна розділити на традиційні та сучасні технологічні. Традиційні засоби –
вогнепальна зброя, вибухова речовина та ін. До технологічних відносять новітні досягнення в галузі інформаційних та комунікаційних технологій, радіоелектроніки, ядерні технології, бактерiологiчну зброю.
Традиційні технічні засоби застосовуються і донині, але погроза застосування технологічних засобів виявляє бiльший вплив, ніж дiйсне застосування традиційних засобiв.
Яскравим прикладом застосування зброї масового враження є терористична акція секти "Аум
сiнрiкьо", яка організувала газову атаку у токійському метро в 1995 р. Інші, менш професійні спроби використання хiмiчних та біологічних речовин, що мали місце у США та інших країнах, були пов'язані з
використанням отруйних речовин, що викликають ботулізм, отруючого білка рицину (двічі), зарину (двічі), бактерій, що викликають бубонну чуму, тиф, ціаністого водню, сильнодіючого нервовопаралітичного газу і, можливо, навіть небезпечного вірусу.
Якщо терористи дотепер не використовували ядерні матеріали, то причина цього має технічний характер. В науковій літературі найдокладнішим чином розглядаються технічні проблеми, пов'язані з виробленням, збереженням та доставкою зброї масового знищення. Виготовити ядерний заряд не так просто,
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як не просто доставити його до цілі. Ядерні матеріали, кількість яких у світі обмежена, перебувають під
контролем Міжнародного агентства з атомної енергії під егідою ООН. Законним шляхом ядерні матеріали можуть здобувати тільки уряди держав, тому навіть у наш час неважко вистежити тих, хто допомагає
ядерним терористам. Від існуючої системи моніторингу може вислизнути примітивний ядерний заряд нерозщеплений радіоактивний ядерний матеріал. Відповідно до інформації спецслужб США по боротьбі
з державним тероризмом відомі спроби агентів Ірану закупити ядерні матеріали, виготовлені у колишньому Радянському Союзі, Туреччині, Казахстанi [4, 37].
Легше зробити та дістати хімічні отруйні речовини, однак їхнє безпечне збереження в боєздатному
стані пов'язано з великими труднощями, а розпилення цих речовин значною мірою залежить від кліматичних факторів. Найнебезпечнішими є біологічно активні речовини, що можуть знищити сотні тисяч людей, а хімічні заряди можуть знищити тисячі. Ці види зброї легко дiстати, але тут проблема збереження
та дисперсії ще більша, ніж у випадку з нервово-паралітичними газами. Великий ризик зараження людей,
що мають з ними справу. Крім того, найбільш смертоносні види бактерій погано виживають поза стінами
лабораторії. З погляду технічного здiйснення, терористи швидше вiддадуть перевагу використанню хімічної, ніж ядерної зброї, і найменша імовірність того, що вони використають біологічну зброю. Однак ці
труднощі не є нездоланними. Кінцевому вибір зброї буде залежати від спеціалізації терористів та доступу до смертоносних речовин. Для нанесення серйозної втрати зовсім необов'язково застосовувати засоби
масового знищення. Сучасне суспiльство усе більшою мірою залежить від електронного збереження,
доступу, аналізу та передачі інформації. Військові відомства, полiцiя, банки, торгівля, транспорт, наука
та значна частина операцій у державному та приватному секторі працюють у режимі "Он-Лайн". Життєво важливі для країни функції виявляються беззахисними перед будь-яким хакером, а скоординована
диверсія такого типу може паралізувати всю країну. Iснує мало систем, якi можна назвати цiлком захищеними. У 1997 р. Агентство нацiональної безпеки США найняло хакерiв для iмiтацiї атаки
кiбертерористiв. Їм удалося зламати мережi мiнiстерства оборони та вiдключити деякi елементи його
єдиної енергосистеми та структури техобслуговування.
Хакери активно дiють проти державних комп'ютерних мереж, якщо судити з кiлькостi систем,
пiдданих таким атакам у США. За даними лондонської фiрми, яка спецiалiзується на аналiзi комп'ютерної безпеки, в 2003 р. спостерігалося зростання електроних злочинiв, причому, крiм суто кримiнальних
правопорушень, на декiлька сот процентiв зросла й активнiсть екстремiстських груп.
Ще одна складова силового ресурсу – терорист-камікадзе – неймовірно дiйове (і політично, і морально) і одночасно надзвичайно дешевий засіб терористичної боротьби. Тут необхідно відзначити, що терориста-смертника не можна вiднести до людського ресурсу тероризму, тому що в цьому випадку він є
зброєю, ідеальною системою наведення. Люди, що готові та навіть жадають себе підірвати, були за всіх
часів та у всіх цивілізаціях. Вони сповідали найрізноманітніші погляди, від лівих поглядів групи БаадерМайнхоф у Німеччині 70-х рокiв до правого екстремізму. Коли японськiй армії наприкінці другої світової війни потрібні були льотчики-камікадзе, на цю роль з'явилися тисячі добровольців. Найгучніші теракти вчинялися терористами-смертниками, починаючи з теракту 23 жовтня 1983 року на території казарми морських піхотинців США в Бейруті і закінчуючи подіями 11 вересня 2001 року. Так що арабські терористи, що підривають себе у транспортних засобах, – не більше, ніж ланка одного й того ж ланцюга.
Розглянемо нематеріальні ресурси тероризму. До них належать органiзацiйний, інформаційний, психологічний та ідеологічний. Організаційний ресурс – це інформація про державну систему, яка дозволяє
використовувати її ресурси у терористичних цілях. Так, якщо вiрити версiї спецслужб США, на етапі
підготовки до вересневих терористичних актів у США терористи, швидше за все, використовували
хакерiв, що вкрали з інформаційних баз даних авіакомпаній найважливішу інформацію з хронометражу
та точок проходження авіарейсів, а також про внутрішній розпорядок та сценарії дій наземних служб у
позаштатних ситуаціях. Також стало відомо, що терористи, які вчинили теракти у США 11 вересня 2001
року, добре знали американську фінансову систему. Троє з них напередодні цих терактів відіслали гроші,
якi залишилися у Дубай, конкретній особі декількома траншами, але простежили, щоб кожний переказ
був менше трьох тисяч доларів. Усі знають, що будь-який переказ готiвки понад 10 тисяч доларів вимагає підготовки спеціального повідомлення та пояснень. Але мало хто знає, що, коли мова йде про переказ
понад три тисячі доларів, це теж може привернути увагу. У терактах бере участь достатньо багато освічених людей, вони чудово вивчають діри у західній фінансовій системі та успішно їх використовують
[3: 3].
Наступні три ресурси тероризму – інформаційний, психологічний, ідеологічний, – настільки взаємопов'язані, що важко провести чітку грань між ними, але спробуємо їх виділити. Інформаційний ресурс –
будь-яка інформація, що висвiтлює терористичні організації та теракти у потрібному для терористів світлі, тобто доступ до засобів масової інформації (ЗМI). В даний час тероризм первiсно припускає значну
роль ЗМI. У свій час М. Тетчер сказала, що висвiтлення у ЗМI – кисень терористів. Тому сьогоднi най55
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більш ходовi та ефективнi методи терору – насилля не у вiдношеннi представникiв влади, а проти мирних, беззахисних та, що надто важливо, до людей, що не мають вiдношення до "адресату" терору, з обов'язковою демонстрацiєю катастрофiчних наслiдкiв терору через ЗМI громадської думки – i тiльки через
неї як через передавальний механiзм – лiдерам країн. Та, врештi, – пред'явлення через тi самi ЗМI
суспiльству та лiдерам мотивiв терору та умов його припинення.
Головна умова такого терору – бурхлива реакцiя ЗМI. Сучасний терор має полем бою телеекран, i
недаремно у таких акцiях терористи, насамперед, вимагають не викуп, а тележурналістiв. Мета – вплив
на суспiльство, щоб уже воно висунуло ультиматум своїм лiдерам. ЗМI є важливим чинником у конфронтації між терористами і владою. Звернення до суспільної думки може вплинути на дії не тільки влади,
але й терористичних груп. З погляду терористів, висвітлення подій у ЗМI – важливий критерiй успіху
терористичного акту. В інцидентах, пов'язаних з захватом заручників, коли ЗМI виступають єдиним незалежним джерелом, з якого терорист може дiзнатися про послідовность подій, їхнє висвітлення ЗМI
може ускладнити зусилля рятувальників. Влада ж може використовувати ЗМI для того, щоб викликати
обурення громадської думки діями країни чи групи, що вдається до терористичних методів.
Терористи можуть намагатися впровадити своїх соратників у пресу, особливо у телеграфнi агентства,
а в деяких випадках навіть установити контроль над невеликими агентствами новин, фінансуючи їх. Вони хочуть, щоб преса визнала легiтимність різниць між озброєними групами і політичними організаціями. Проведення різниці часто спрямоване на те, щоб дати можливість людям влитися у ряди терористичної організації. В інтересах терористів, щоб преса висвітлювала результати розслідування i точку зору
спеціально створених неурядових організацій та дослідницьких центрів, якi можуть бути ширмою для
збору коштів на користь терористів, вербування та проїзду терористів у країну передбачуваного терористичного акту. Один з відомих прикладів – Центр міжнародних і ісламських досліджень, фінансований та
контрольований організацією Палестинський ісламський джихад. Інший приклад - "Ісламська організація
Палестини" (IОП) у Ричардсонi (штат Техас), фінансована організацією Хамас [4: 60].
Усе частіше терористи не прагнуть до задоволення оголошених вимог (вивід окупаційних військ, визволення спільників), але цілком задовольняються докладним висвітленням їхніх дій у ЗМI. Тобто терористи переслiдували звичайну PR-івську мету – зробити свою організацію видимою та значимою у суспільстві. Завдяки увазі мас-медіа, у першу чергу оперативному висвітленню у програмах телевізійних
новин, часто пріоритетному, відбувалась інформаційна легiтимiзацiя терористичних організацій. Стаючи
виробниками та постачальниками гарячих новин, терористи визначали порядок дня громадського обговорювання.
Терористам необхідна велика аудиторія, максимальний відзвук, широкий резонанс. Вони припускають i прораховують реакцію політичних партій та урядiв, широкої громадськості. Ця реакція часом важливіша для терористів, ніж убивство наміченої жертви. Навіть якщо жодна терористична організація не
взяла на себе відповідальність за вчинений теракт, однак, розписуючи терористичні акти, ЗМI можуть
сприяти виконанню таких задач терористів, як розповсюдження страху, нанесення збитку туристичнiй
індустрії, провокування різких відповідних дій з боку уряду, що в кінці-кінців може призвести до обмеження свободи особи.
Існує кілька можливих засобів досягти більш ефективної реакції уряду та ЗМI на тероризм і не припустити того, щоб ЗМI навмисно ставали об'єктом маніпуляції з боку терористів. Можна видiлити такі засоби:
- організація спільних семінарів представників ЗМI та влади;
- створення Державного центру iнформацiйного реагування на тероризм;
- прийняття кодексу поведінки ЗМI.
Кожна країна, борючись із тероризмом, повинна мати комплексну стратегію у галузi відносин із громадськістю, причому у розробці та здійсненні цієї стратегії ЗМI приділяється істотна роль. Надзвичайно
важливою є організація спiльних семінарів на зразок тих, що були організовані в Університеті Джорджа
Вашингтона та Технологічному інституті у Холонi (Ізраїль), у ході яких представники уряду та ЗМI відпрацьовували можливі дії уряду і стратегію висвітлення ЗМI в навчальних ситуаціях, пов'язаних з терористичними актами [4: 63].
Один з можливих заходів з боку держави – створення постійного Центру інформаційного реагування
на терористичні дії. У такому Центрі можна створити пункт швидкого реагування на терористичні акти,
складенний з керівників телевізійних компаній, телеграфних агентств та представникiв преси.
Ще один можливий захід – розробка та прийняття в законодавчому порядку кодексу поведінки ЗМI.
Цим повинно зайнятися журналiстське товариство, виступаючи як невiд'ємна частина громадянського
суспільства. Це повинен бути спільний процес журналістів та влади. Отже, необхідно дуже вузьке обме-
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ження свободи преси тільки в одному аспекті. Це безпосередня робота з терористичними угрупованнями
та безпосереднє висвiтлення самих тероритстичних акцiй:
- обмеження інформації, що може зашкодити заручникам: число заручників, їхня національність, займана посада, стан здоров'я, наявність у них родичiв, що займають значне становище у суспiльствi;
- обмеження інформації про вiйськовi операції по визволенню заручників;
- стриманість у передачі інформації, що може призвести до паніки в суспільстві.
Як ЗМI, так і влада зацікавлені в тому, щоб ЗМI не ставали мимо їхньої волі об'єктом маніпуляції,
спрямованої на досягнення цілей або застосування методів тероризму. І тут взаємодія між владою та ЗМI
є важливим елементом стратегії, спрямованої на те, щоб приборкати тероризм і відстояти демократію.
Під психологічним ресурсом матимемо на увазі засоби психологічного впливу, що апелюють до інстинкту самозбереження людини. Одне з основних завдань терористичних організацій – масова деморалізація населення. "Сценарій залякування", як правило, промiрковується та ідеологічно обґрунтовується.
Він включає не тільки стрілянину, вибухи бомб, але також манеру поведінки, часто незвичайний одяг та
маски, войовничу риторику, психологічний пресинг. Усе робиться для того, щоб викликати жах та збентеження у публіки, підірвати почуття безпеки i довіри до інститутів влади. Іноді така тактика досягає
успіху. Масова істерія була викликана, наприклад, улітку 1985 р. Тоді сотні американських авіатуристів
повернули у каси туристичних агентств квитки на поїздку до Європи, оскільки відбувся раптовий сплеск
терористичної активності. Він почався з викрадення аеробусу компанії "Транс уорлд ейрлайнз" сполученням Афіни – Рим. Істерія вiдновилася в наступному роцi, завдавши серйозного фінансового збитку
авіакомпаніям, туристичним центрам та всій індустрії сервісу у Європі [5, 34].
Ідеологічним ресурсом тероризму є ідеологічна платформа терористичної організації, що дозволяє залучати нових членів, а також співчуваючих з соціальних, релігійних груп та національних меншостей, на
які вона орiєнтована. Ідеологічна платформа терористичних організацій може являти собою сукупність
як ультра- лівих та правих, так і націонал-екстремістських, сепаратистських та релігійних ідейних настанов, що виступають теоретичним обґрунтуванням застосування насильства у різній формі на нелегiтимній основі для досягнення політичних цілей.
Тактика організацій, члени яких сповідують екстремістську ідеологію, мiститься у висуванні популістських програм i вимог до суспільства та держави, заснованих на відвертій демагогії, в організації і провокуванні страйків, масових безладь та акцій громадянської непокори, здійсненні інших актів політичного насильства. Частина організацій, члени яких сповідують екстремістську ідеологію, перебувають у нелегальному стані, здійснює терористичні акти, веде партизанську війну, однак більшість цих організацій
намагається діяти легально, щоб залучити на свiй бік якомога більшу кількість не втягнених у активне
полiтичне життя суспільства людей, і навіть досягає на цiй нивi успіху, завойовуючи голоси виборців на
виборах центральної та місцевої влади [6: 235]. Тут характерний приклад діяльності Ірландської Республіканської Армії (IРА), що з самого початку мала політичне та терористичне крило. Політичним крилом
IРА є легальна партія Шин Фейн, що забезпечує соціальні послуги, освіту, має ділові підприємства, проводить предвиборну боротьбу, у той час як "військове крило" улаштовує засiдки й організує вбивства.
Такий "поділ праці" має певні переваги: політичне керівництво може офіційно відмежуватися від терористів, коли ті вчиняють особливо зухвалі акції або зазнають невдачі.
Однак, у певний час IРА відмовилася від терористичних методів боротьби. Це пояснюється, поперше, рішучою відсіччю з боку держави та світового суспiльства. По-друге, осудом з боку громадськості. Навіть симпатизуючи полiтичнiй програмі екстремістської організації, не можуть пробачити їй людські жертви. Отже, терористичні акти тільки ускладнюють задачу мобілізації нових членiв та прихильників.
Таким чином, ресурсна база сучасного тероризму складається з матеріальних (фiнансовий, людський,
технічний, силовий) та нематеріальних (організаційний, інформацiйний, психологічний, ідеологічний)
ресурсів. Ми класифікували i охарактеризували основнi ресурси тероризму, не виділяючи превалюючих,
тому що всі ресурси взаємопов'язанi та взаємообумовлені. Сучасний етап розвитку людства, що характеризується найбільшими досягненнями у галузі науково-технічного прогресу, приховує у собі велику небезпеку. Глобалiзацiя сучасного світу, розвиток інформаційних та комунікаційних технологій сприяють
розширенню й удосконалюванню ресурсної бази тероризму. Ця обставина вимагає пильної уваги та спільних зусиль фахівців різних галузей науки у вирішеннi задач боротьби з тероризмом.
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Е.Н. Максимова. Ресурсная база терроризма в современном мировом политическом процессе.
В статье анализируется одна из важных проблем развития мирового политического процесса – терроризм. Глобализация современного мира, развитие информационных и коммуникационных технологий
способствуют расширению и усовершенствованию ресурсной базы терроризма. В настоящее время изменилась структура терроризма и усложнилась задача борьба с ним. Автор классифицирует ресурсы
терроризма на материальные и нематериальные и дает их характеристику. Автор приходит к выводу,
что борьба с терроризмом в современных условиях должна заключаться в отсечении его ресурсов.
О.М. Maksimova. The resort base of the terrorism in modern world political process.
The publication brings into focus probably the most significant problem in development of the world political
process - terrorism. The globalization of modern world, the progress of information and communication technologies promotes to widening and improvement of the resort base of terrorism. Today the structure of terrorism
is changed and the problem of struggle with its is complicated. The author classifies the resorts of terrorism to
material and immaterial and gives their characteristics. The author comes to conclusion that struggle with terrorism in modern conditions must consists in severance of its resorts.
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ДОКТРИНА "ТРЕТЬОГО РИМУ" НА ТЛІ МОСКОВСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
З’ясовуються соціокультурні засади доктрини "Москва – це третій Рим". Доводиться, що доктрина
витікає з московсько-російських традицій православності, самодержавності, общинності, експансивності і, в свою чергу, ідеологічно їх обґрунтовує та підпорядковує державно-імперським завданням.
Давно помічено: сучасне значною мірою пояснюється минулим; більше того, минуле так або інакше
визначає сучасне. Адже сучасність вбирає в себе багато особливостей власної минувшини, незалежно від
того, визнається ця обставина чи ні. Якщо визнається, то в сучасному ретельно шукають й успішно знаходять відголоски минулого, а саме минуле може ставати й нерідко стає предметом запеклих суперечок
сучасників.
Сказане має місце при розгляді сформованої в XVI столітті концепції "Москва – це третій Рим". Концепція служила вагомим спрямовуючим чинником розвитку духовної культури, церковної та державної
ідеології Московського царства й затим Російської імперії. Про її вагомість свідчить те, що її риси та
практичні наслідки фіксуються в сьогоднішньому російському суспільстві. Так, російський філософ
М. Громов зауважує: "В нинішній пострадянській Москві починають проступати напівзабуті риси "Третього Риму" – у знову злетілих двоглавих орлах, у церемонії інаугурації президента, що все більше наближається до акту вінчання на царство, в усталюванні симфонії держави й церкви за старою цезарепапістською візантійською традицією" [1: 115]. Ідейна (та ідеологічна) насиченість концепції виявляється в
тих непримиренних теоретичних протистояннях, які трапляються між її дослідниками. Показовими в
цьому плані є позиції Н.Сініциної [2] і П.Штепи [3]. Осмислюючи перші етапи формування та функціонування "третьоримської" концепції, Н. Сініцина пише: "Тоді нікому не спадало на думку сприймати її в
політичному аспекті"; "це була концепція не зовнішньополітичної експансії, навпаки, духовної і культурної єдності, тобто концепція миру" [2: 243-244]. І виходячи зі зрозумілих патріотичних міркувань та
спираючись на російську релігійно-філософську традицію XIX століття Н. Сініцина узагальнено називає
цю концепцію "світлим образом есхатологізму". Протилежну оцінку концепції подає П. Штепа. Він, спираючись на багатий історико-фактичний матеріал і займаючи антиросійську позицію, показує, що в Московському царстві ця концепція стає ідеологією централізації, деспотії, колонізації та московщення.
П. Штепа робить висновок, що її розробники започатковують "імперську ідею загарбництва як альфу і
омегу всього московського життя. Загарбництво стало найвищим, всепожираючим богом кожного москвина, вся московська нація приносила тому богові в жертву все: матеріальні і духовні багатства, що їх
мали чи вкрали у сусідів, увесь свій час, всі свої і підбитих народів кров і піт. Навіть саме життя: особисте, громадське, культурне, господарське" [3: 234].
Що ж… Соціально-гуманітарні дослідження, на відміну, скажімо, від природничих чи математичних,
не можуть уникати ціннісних аспектів і тим самим певних упередженостей. Та ця особливість не знімає
потреби в науковій об’єктивності, пізнавальній суворості і, якщо хочете, інтелектуальній чесності. Працюючи над цією статтею, автор намагався дотримуватися наведених вимог. У статті насамперед
з’ясовуються ті історичні, релігійно- та політико-ідеологічні, масово-психологічні обставини, за яких
доктрина "третього Риму" розробляється. Показано також зворотній вплив доктрини на щойно окреслені
сфери московсько-російського суспільства.
Щодо історичних та загальнополітичних обставин, за яких починає розроблятися доктрина "третього
Риму", то вони, на думку автора,такі.
Феодальна роздрібненість і монгольська навала призводять до загибелі Київської Русі. В результаті її
обширні північно-східні території на більш ніж 200 років потрапляють під владу улуса Джучі, на Русі
більш відомого під назвою Золота Орда. Тутешні князі ведуть безперервну, вперту і підступну боротьбу
між собою за право отримати від ординської влади "ярлик" на "велике княження" – збирання данини для
Орди в усіх підвладних князівствах. [4: 155-156]. У цій виснажливій боротьбі, яку заохочують самі ординці, найсильнішими виявляються Тверське й Московське князівства. Лише наприкінці XV століття Москва остаточно долає опір усіх своїх конкурентів.
У князівських усобицях активну участь бере християнська православна церква. І це не випадково – в
усіх руських землях церква на той час є вже серйозною силою. Якщо князям належить уся адміністративна й значною мірою політична влада, то духовенство зосереджує в своїх руках владу духовну, ідеологічну; остання дає змогу ефективно впливати на політику. Надаючи тим чи іншим князям підтримку в
міжусобній боротьбі, єпархії та монастирі отримують від них щедрі винагороди та інші "милості". Московський князь Іван Калита домагається перенесення з Володимира до Москви митрополичої резиденції,
відтак верхівка церковної ієрархії стає важливим московським політичним союзником. Зі свого боку,
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церква обґрунтовує власну політичну активність проповідями "Боговстановленої тріади": воїнники (князівство й боярство) – молитвенники (духовенство) – робітництво (селянський люд); у проповідях наголошується на боговстановленості підтримки воїнників молитвенниками [5: 57-58].
Важливість ролі церкви в політичних процесах переконливо ілюструють події періоду загострення
суперництва Москви й Великого Новгорода у другій половині XV століття. З метою послаблення економічної й політичної могутності Новгородської республіки московський князь Іван Третій вдається до
руйнування ідеологічних підвалин новгородської церкви. Остання на той час хоч ієрархічно й підпорядковується московській, однак є багатшою й впливовішою за неї. Іван Третій підтримує новгородських
"єретиків" (за тодішньою масово-релігійною термінологією – "жидівство"), які виступають проти деяких
православних догматів, проти чернецтва, домагаються секуляризації, тобто усуспільнення частини монастирських володінь [5: 86-94]. Підтримка московського князя призводить не тільки до занепаду "офіційної" новгородської церкви та її цілковитого підпорядкування Москві, а й до загарбання московським військом Великого Новгорода як держави. Прикметно, що напередодні вирішального воєнного походу московитів на Новгород у 1488 році московський митрополит публічно засуджує новгородську "зраду".
Перекинувшись до Москви, єретичний рух також намагається порушувати головне питання про секуляризацію частини церковної земельної власності. На боротьбу з єрессю піднімається ортодоксальне духовенство – "осифляни", ідейно очолювані Йосипом Волоцьким (російською мовою – Иосиф; звідси –
"осифляне"). Боротьба між "жидівством" і "осифлянами" точиться у традиційній для Московії формі – за
можливості впливати на Великого Князя. У руслі зазначених інтенцій ставленик "жидівства" митрополит
Зосима у 1492 році оприлюднює "Виклад Пасхалії" – календар щорічних пасхальних свят на наступну
"восьму тисячу" років (за тодішнім московським літочисленням) – у якій доводить, що тисячоліття починається з "нового царя Костянтина" і "нового Рима" або "нового града Костянтина" [2: 121-125; 5: 96]. В
образі нащадка видатного візантійського василевса Костянтина митрополит Зосима алегорично подає
московського князя Івана Третього, а "новим Римом" та "новим градом Костянтина" називає Москву.
"Осифляни" в боргу не залишаються. На Архиєрейському соборі 1503 року Йосип Волоцький розвиває думку про те, що церква має лише розшукувати й допитувати релігійних крамольників, а судити їх
може лише князівська влада. Така позиція визнає верховенство князівської влади, зближує церкву з владою на ґрунті боротьби з крамолою. Таким чином церква, уособлена "осифлянами", пропонує владі свої
інквізиційні послуги, наголошуючи, що вороги церкви є водночас ворогами князя. Йосип переконує:
"Самодержец и государь всея Руси" – ось той, кому повинна підкорятися церква; сам Бог "и церковное, и
монастырское, и всего православного государства и всея русские земли власть и попечение вручил ему";
"суд царя никем уже не посуждается" [5: 101-104].
Нарешті у 1523-1524 роках авторитетний у новгородсько-псковських та московських релігійних колах богослов чернець Філофей Псковський у посланні "великокняжому дяку" М.Г.Місюрю Мунехіну
пише: "Скажемо кілька слів про нинішнє православне царство світлійшого й високостольнішого государя нашого, який є єдиним християнським царем в усій піднебесній і керманичем святих Божих престолів
святої вселенської апостольської Церкви, котра – замість римської й константинопольської – знаходиться
в богорятівному граді Москві… Всі християнські царства завершили своє існування й зійшлися в єдиному царстві нашого государя; за пророчими книгами це є Ромейське царство. Бо два Рима впали, третій
стоїть, а четвертому не бути" [2: 238]. Два Рима, що впали, – це Рим і "східний Рим" (Константинополь);
третій, за Філофеєм, – Москва й Московське царство.
Ідею "Москва – це третій Рим" відразу ж підхоплює місцеве духовенство. Зокрема, її використовує
сам Філофей у своєму посланні вже не великокняжому дяку, а самому великому князю Василю Третьому
(послання написане в межах 1524-1526 років); на неї спирається невідомий автор послання Василю Третьому під назвою "Про образи церкви" (30-40-ві роки XVI століття). Поряд із цим духовенство витратило
багато років і зусиль для того, щоб розтлумачити князям та боярам її виняткову вагу. Ця ідея набуває
офіційного статусу аж у 1589 році. Саме цього року доктрина "третього Риму" використовується як аргумент на користь оголошення автокефалії московської церкви. В грамоті Московського помісного собору, адресованій царю Федору Івановичу й підписаній константинопольським патріархом Яремою (Ієремією) Другим та чільними діячами московської церкви, говориться: "Твоє ж, благочестивий царю, велике
російське царствування, Третій Рим, благочестям усіх перевершить" [2, 302]. Відтоді в московських державних документах постійно зустрічаються, приміром, такі формулювання: "В Богохранимом царствующем граде, в Третьем Риме", "Святая и Великая Россия, третий Рим".
Повернімося до суперечливих оцінок сформульованої Філофеєм "третьоримської" ідеї Н.Сініциною і
П.Штепою. "Світлий образ есхатологізму"? Якщо ідея есхатологічна, то вона – доленосна. Доленосна для
всього людства чи, принаймі, для всіх християн? З вищенаведеного фрагмента філофеєвого тексту очевидно, що автор доленосність визнає лише за християнами, у яких "керманичем" є московський цар і
останній водночас тлумачиться "царем в усій піднебесній". Іншим царям та їхнім християнам автор гідного місця не залишає. Це по-перше. По-друге, стверджується, що "свята вселенська апостольська Церква… знаходиться в богорятівному граді Москві". А в час написання тексту московська церква навіть не
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має автокефалії й митрополії. (Цю ситуацію ще розглянемо.) По-третє, оголошуючи загибель усіх християнських царств, Москву – третім Римом, а "четвертому не бути", Філофей не може не знати про сучасну йому західноєвропейську християнську "Священну Римську Імперію", започатковану коронацією папою Левом Третім франкського короля Карла Великого у 800 році. Згідно з тогочасними західнохристиянськими ідеологемами ця держава є свідченням "translatio imperia" від греків до франків та германців.
Тож Філофей відмовляє цій державі у праві на існуванні. Якщо такі позиції є, як вважає Н. Сініцина,
"світлим образом" "духовно-культурної єдності" та "миру", то що тоді взагалі можна відносити до експансіоністської ідеології? Оцінка філофеєвої ідеї та її подальшого розвитку (саме в подальшому її експансіоністські складові наростають), обстоювана П. Штепою, навіть з урахуванням його неприховуваної
москвофобії, ближча до дійсності.
Створення церквою доктрини "третього Риму" та її прийняття Московською державою не випадкові.
Вони соціально зумовлені. Втім, у понятті "соціальне" варто розмежовувати різні смисли: соціальне у
вузькому смислі, хоч і визначальне, та все ж зовнішнє щодо чогось (у нашому випадку – щодо доктрини
"третього Риму"); і соціальне в широкому – таке, що водночас це щось визначає і органічно в собі містить як вагомий чинник власного розвитку. З’ясування соціальної – в другому, широкому смислі – зумовленості доктрини "третього Риму" має набагато більше пояснювальних перспектив. Хіба що в такому
разі під соціальною зумовленістю розуміється соціокультурна. Остання розкривається у співвідношеннях: матеріальна культура – духовна культура – масова свідомість – елітарна свідомість – певна доктрина.
Угро-фінно-слов’янське населення Суздальського та сусідніх з ним князівств Київської Русі (від Суздальського князівства пішло, як відомо, Московське) існувало за несприятливих природних умов, переважно серед лісів і боліт. Землеробство – вирішальний чинник світового цивілізаційного розвитку – тут
було трудомістким і неефективним. Воно ставало можливим лише на горбках незаболоченої землі, які до
того ж іще треба було очищати від лісу. Тож вирубували і випалювали ліс, кілька років використовували
здобуті таким чином ділянки ріллі (тривалішою родючість на такій землі бути не могла), і шукали нові.
Тобто землеробство було напівкочовим. Натомість охоче культивувалися полювання, збирання, рибальство, що віддаляло людей від осідлого життя. Такі господарські основи матеріальної культури північносхідних руських князівств сформували в їхній духовній культурі байдужість до землі, огиду до приватної
власності, відсутність приватновласницької правосвідомості взагалі, тяжіння до общинних засад господарювання, побуту, моралі. Вважалося, наприклад, що земля "нічия", або, згідно з християнством, "Божа"; і в пошуках "легкого хліба" та "здобичі" можна просуватися нею, ні в кого не питаючи дозволу.
Монголо-татарське нашестя північно-східні князівства прийняли (за вийнятком деяких міст) без серйозного спротиву. Адже татари принесли розвинутішу культуру. Тепер для обкладеного значною даниною "Руського улуса" Золота Орда стала метрополією та взірцем. Проникнення в татарське суспільство й
розчинення в ньому і руської знаті, і руського люду було досить поширеним. А по мірі занепаду Орди й
зміцнення Московії рух у зворотному напрямі виявився ще поширенішим. Як наслідок – у XVI столітті
понад половина московської пануючої суспільної верстви має татарське походження [3: 10-12; 4: 135140]. Потатарщення "просякнуло дуже глибоко всі царини матеріального і духовного життя Московщини. Татарська кров дала лісовому угро-фіннові великий степовий розгін і розмах кочовика та нічим не
обмежений фанатизм" [3: 12]. Зростають свавілля, "лихоїмство" та жорстокість імущих і рабська покірність, "злодійство", "босяцтво", "бунтівництво" неімущих; лицемірство й підступність обох станів; культивується відчуття виняткової вищості всієї власної спільності й натомість підозрілість, нетерпимість,
агресивність щодо інших спільнот. Таким висновок робить відомий російський філософ М.Бердяєв, загальною духовною атмосферою Московії є "східна культура християнизованого татарського царства"[6: 7].
У такій атмосфері й розробляється доктрина "третього Риму".
Зауважимо: вона розробляється в атмосфері християнизованого царства. Християнство стає тим каналом, завдяки якому Московія успадковує істотні особливості духовної культури Візантії, а саме: ідеї аскетизму, жертовності, православного догматизму, єднання держави і церкви, величі державної і церковної влади, нарешті, месіанства та есхатологізму. Культивування в Московії величі влади призводить до
згуртування тут зусиль верхівки князівства й більшості провідного духовенства в домаганнях від Константинополя автокефалії московської церкви.
Ось як викладає події, пов’язані зі здобуттям автокефалії, історик російського православ’я
М.Нікольський: московський князь Василь Другий (ймовірно, у 1441 році) "пише листа патріархові, у
якому, делікатно замовчуючи про сумніви щодо чистоти візантійської віри, просить з огляду на "далечність і непрохідність подорожі", "пробування безбожних агарян" і "нелад та колотнечу" у сусідніх з Константинополем землях дозволити "свободно нам сотворити у нашій землі поставлення митрополита".
Відповіді не було, чи тому, що лист не дійшов, а чи тому, що відповідь не дійшла, проте князь і не потребував відповіді. Надіславши листа, він прямо звернувся до єпископів з проханням "подивитися божественні правила, чи достоїть митрополита настановити у своїй землі". Єпископи, звичайно, не забарилися
з відповіддю "достоїть". Тоді, каже літопис, князь, "се почувши, невдовзі вибрав на митрополію Йону,
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єпископа рязанського, і повелів скликаному собору наставити Йону на митрополію. На соборі (1448р.)
виявилися законники, єпископ Боровський Пафнутій і боярин Василь Кутузов, які знайшли, що без дозволу патріарха обирати митрополита не можна. Князь Василь потрактував це як крамолу і закував обох
у кайдани". Йона був обраний… Відтоді московські митрополити настановляються у Москві без будьякої участі патріарха, з-поміж княжих кандидатів; московська церква стає автокефальною. Максим Грек
через 75 років уважав такий порядок незаконним – мовляв, діється так "самочинно і з гонору". Проте
1589 р. це самочинство "довелося визнати і констатувати патріархові" [5: 109-110].
Занепад і падіння в 1453 році християнсько-православної Візантійської імперії формує у масовій релігійній свідомості московської людності думку, що Московія залишається єдиною православною державою. І тутешньою елітою щойно наведені візантійські ідеї трансформуються в наступному напрямі: московські держава і церква отримали "згори" наказ на відтворення могутнього християнського православного царства й тим самим москвини стають богообраним народом. Віднині "російське релігійне покликання, покликання виняткове, пов’язується з силою та величчю російської держави, з виключним значенням російського царя. Імперіалістична спокуса входить у месіанську свідомість"[7: 81]. Цей напрям
стисло виражає концепція, сформульована Філофеєм.
"Третьоримська" доктрина зумовлюється ще й переломною політичною подією тієї історичної епохи.
Йдеться про "стояння на Угрі". У 1480 році після багатоденного протистояння по обох берегах ріки Угри
золотоординського й московського військ ординці без бою пішли геть і з того часу в руських землях не
з’являлися. Тож Велике Московське князівство остаточно стає незалежним. І доктрина, запропонована
Філофеєм, виявляється вельми слушною для молодої держави, що шукає собі перспективну ідеологію.
Однак висновок про Москву як наступницю Рима і Константинополя потребує переконливих для сучасників доказів. Як достатні для того часу докази залучаються геральдичний, титулаторний, династичний.
Геральдичним стає запозичений у Візантії герб держави – двоглавий орел. За великими московськими
князями закріплюється титул "цар", що походить від імені видатного римлянина Цезаря. Рід московських
князів спочатку пробують виводити від не менш видатного римського принцепса ("імператора") Августа,
та невдовзі віддають перевагу візантійській династії, персонально – василевсу ("імператору") Костянтину. На користь другої версії має спрацювати одруження князя Івана Третього з племінницею колишнього
візантійського василевса Зоєю (Софією) Палеолог. Відтак у Москві починають вважати, що їхні великі
князі є спадкоємцями прав візантійських імператорів. При цьому нехтують тією обставиною, що візантійське законодавство взагалі не передбачало права успадкування василевської влади; василевси обиралися [4: 190-193; 8: 22-31].
На такому соціокультурному тлі доктрина "третього Риму" закономірно виростає до рівня державної
ідеології, що призвадить до грандіозних практично-політичних наслідків. Уже в середині XVI століття
переписувачі послань Філофея назву в його текстах "Ромейське царство" починають замінювати назвою
"Росеское", "Росейское". Іван Четвертий Грозний зводить "третій Рим" у "росейскому" суспільстві засобами масового терору ним же організованої "опричнини". За свідченням багатьох історичних джерел,
"опричнина" проводиться з неймовірною жорстокістю. Внутрішній терор виривається назовні й переростає в завойовницькі війни з сусідами. Ще у 60-80-х роках XV століття московські феодали рухаються на
північ і "освоюють" Північне Помор’я, Прикам’я, обкладаючи місцеве населення даниною. З 50-х років
XVI століття шириться експансія на схід – загарбуються Казанське й Астраханське ханства, Башкирія.
Якщо північні народи, не маючи власної державності, не чинять організованого спротиву, то Казань уже
доводиться брати багатоденною облогою, а потім "усмиряти" вогнем і мечем. Агресивні війни на заході –
з Литвою, Лівонією, Данією, Швецією – на відміну від переможних східних походів не завжди завершуються успіхом.
Експансію Московського царства та Російської імперії за всіма напрямками у наступні століття можна простежити хоча б за навчальними посібниками з історії. Щоправда, в тих книгах, що видавалися й
видаються в Росії, йдеться про "допомогу", "мирне приєднання", "добровільне об’єднання". Справді, в
різні часи з Московії й Великоросії на нові землі вирушає мирний люд – хлібороби, ремісники, купці,
мисливці, артільці. Але йдуть вони услід за військовими загонами й каральними експедиціями. І чим серйознішим є опір завойовникам, тим наполегливіше здійснюється "освоєння". За підрахунками багатьох
російських та інших дослідників, з початку XV століття до середини 20-х років XX століття МосковіяРосія воює протягом 329 років. За цей період, зокрема, у стані війни зі Швецією вона перебуває загалом
81 рік, з Литвою та Польщею – 64, Туреччиною – 48, народами Кавказу – 46. Підраховано також, що від
XV – до початку XX століття Московія-Росія збільшує свою територію в 57 разів.
Оголошення Філофеєм Московського царства єдиноіснуючим і єдиноможливим "третім Римом" та ігнорування ним факту існування "Священної Римської імперії" в подальшому виливається у ще одну істотну московсько-російську традицію – підозрілість і нетерпимість до "латинського Заходу". Зернина, кинута представником московської духовної еліти першої половини XVI століття, потрапляє у сприятливий ґрунт. Масова російська свідомість подальших століть боїться освіти й науки значною мірою через
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те, що носієм їх є "латинство". Лише західноорієнтовані реформи Петра Першого XVIII століття підривають таку традицію. Підривають, але не долають.
Прийнятна й перспективна для Московського царства "третьоримська" доктрина не лише має значні
ідеологічні та політичні успіхи, а й зустрічається з серйозними проблемами. Так, на початку XVII століття внутрішня глибока соціальна криза ("смута") і неспроможність протистояти литовсько-польському
натиску ззовні ставить Московську державу на межу загибелі. В 60-ті роки того ж століття в московському православ’ї відбувається "раскол", і переконаність пересічного люду в "істинній вірі" та "істинному
царстві" зазнає відчутного удару. У першій чверті XVIII століття доктрина постає перед випробуваннями, викликаними вже згаданими реформами Петра Першого. Функціонування доктрини в зазначених
ситуаціях, її модифікації та розвиток ключовими діячами "раскола" Ніконом і Авакумом, провідним ідеологом петрівської епохи Ф.Прокоповичем, "славянофилами" і "почвенниками" XIX століття тощо можуть стати предметом іншого дослідження. В цій же статті, підсумовуючи, наголосимо, що доктрина
"третього Риму" закономірно постає на таких визначальних засадах російської життєвості і духовності
XV–XIX століть, як православність, самодержавність, общинність, експансивність. Водночас вона ідеологічно оформлює ці засади і, спираючись на них, підпорядковує суспільство й церкву державі та її
імперським завданням.
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Самардак Н.Н. Доктрина "третьего Рима" на фоне московско-российской социокультурной
реальности.
Выясняются социокультурные основания доктрины "Москва – это третий Рим". Доказывается, что
доктрина вытекает из московско-российских традиций православности, самодержавности, общинности, экспансивности и, в свою очередь, идеологически их обосновывает и подчиняет государственноимперским задачам.
Samardak N.N. The doctrine of the "third Rome" on the background of Moscow-Russian
sociocultural reality.
The author elucidates sociocultural bases of the doctrine "Moscow is the third Rome" and proves that the doctrine results in Moscow-Russian traditions of orthodoxy, autocracy, community and effusiveness. The author, in
his turn, ideologically grounds them and subordinates to state-imperial tasks.
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ДЖЕРЕЛА ГЛОБАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
ПОЛЯРИЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджується сутність глобального соціального порядку постіндустріалізму, який має за
основу глибоку і зростаючу соціальну нерівність, що все більше загрожує самому існуванню даного порядку, але одночасно виступає його істотною рисою. Показано, що в країнах-лідерах глобалізації простежується усталена тенденція, яка полягає в заміщенні товарно-матеріальних запасів інформацією, а
основних фондів – знаннями, що, з одного боку, позитивно впливає на рівень соціально-економічного розвитку цих країн, посилює їх глобальну конкурентоспроможність, а з другого боку, саме володіння знаннями виступає основою соціального розшарування.
Сучасний глобальний соціальний порядок постіндустріалізму має в своїй основі глибоку і зростаючу
соціальну нерівність, яка все більш реально загрожує самому існуванню цього порядку, але яка одночасно є неодмінною, природною його рисою. Виступи противників глобалізації, акції міжнародного тероризму значною, навіть головною мірою пов’язані саме з невдоволенням існуючою глобальною соціальною
нерівністю, тому дослідження її джерел та шляхів подолання її загроз, що є метою нашої статті, має високу актуальність і практичну соціальну значимість. Ці проблеми сьогодні привертають увагу дослідників постіндустріалізму і глобалізації, серед яких слід назвати особливо В.Л. Іноземцева, О.І. Неклессу,
А.І. Уткіна, І.Валлерстайна, А. Тоффлера, Л. Туроу.
Головним джерелом зростання глобальної соціальної нерівності є інформаційно-технологічна революція, що спричинила нинішню хвилю глобалізації. У країнах-лідерах глобалізації спостерігається стійка тенденція до заміщення товарно-матеріальних запасів інформацією, а основних фондів – знаннями.
Підвищення ролі і кількості висококваліфікованих фахівців у структурі робочої сили, зростання чисельності наукових працівників, в тому числі збільшення частки магістрів і докторів наук порівняно з часткою бакалаврів у розвинених постіндустріальних країнах, позитивно впливає на рівень соціальноекономічного розвитку, підсилює їх глобальну конкурентоспроможність. Одночасно ці процеси суттєво
впливають на соціальну реструктуризацію суспільства, оскільки володіння знаннями стає підвалиною
соціального розшарування. Окрім позитивних наслідків для економічного росту, це має суттєві негативні
наслідки для соціальної стабільності.
Постіндустріальні країни-члени ОЕСР, які становлять менше 1/10 частини населення планети, орієнтуються на дохід у 80 тис. доларів на душу населення у рік, а цей показник для 85% населення Землі не
досягає навіть 3 тис. доларів. Спеціалізовані установи ООН розрахували, що в 1960 році багатство 20 %
найбагатшої частини світового населення у 30 разів перевищувало майно 20% найбідніших людей світу,
а наприкінці ХХ століття це співвідношення досягло рівня 78:1. Для порівняння – цей розрив становив у
1900 році 3:1, у 1913 році – 11:1. Взагалі за останні 15 років дохід на душу населення знизився більш ніж
у сотні країн світу, а споживання на душу населення – у більш ніж 60 країнах. У цих умовах є показовим,
що лише за три роки (1995-1998) дві тисячі найбагатших людей планети подвоїли (!) власне багатство,
довівши його загальну суму до одного трильйона доларів, що перевищує сукупний ВВП усіх найменш
розвинених країн. Сподівання на зближення полюсів багатства і бідності так і залишаються мріями.
Країни, фінансові ресурси яких вкрай обмежені (в тому числі через нееквівалентний обмін і механізми переливу світового доходу) і які вимушені стримувати соціальну напруженість у суспільстві, витрачаючи левову частину національних бюджетів на підтримання фізичних умов існування і стабільності
власних режимів, не мають можливості інвестувати випереджаючий розвиток освіти і науки, які є ключовим чинником прориву у постіндустріальний світ. Для них немислимими є показники розвинених країн у витратах на освіту: наприклад, у Фінляндії та Новій Зеландії вони становлять більше 7%, у Швеції та
Данії – більше 8% ВВП. Але саме від підвищення рівня освіченості робочої сили залежить зростання національного доходу. Виникло замкнене коло, розірвати яке менш розвинені країни нині не здатні, а по
мірі зростання їх відсталості ця здатність ще більше обмежується. Його існування має своїм наслідком
інтенсивні процеси втечі інтелектуального капіталу та його носіїв, що збільшує розрив у рівні і темпах
розвитку між двома полюсами світової системи.
Крім того, лідери глобалізації намагаються створити уявлення про те, що "втеча умів" взагалі не становить загрози національній безпеці, бо розвиток інтелекту начебто не визнає національних кордонів, і
кожна держава буде мати змогу користуватись результатами інтелектуальної праці, головне ж – створити
належні умови для неї, а для цього найбільш придатні саме високорозвинені країни. Це є прикладом
примітивного мислення, бо не враховує головного: по-перше, втеча інтелектуального капіталу зменшує
глобальну конкурентоспроможність держави, по-друге, далеко не завжди високі технології та інші "ноу© Суліма Є.М., 2004
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хау", розроблені тими ж емігрантами з пострадянських країн на Заході, стають "доступними для всього
світу" – як правило, трапляється навпаки. Взагалі по мірі зменшення нашого інтелектуального потенціалу прогресує падіння наших шансів на прорив у постіндустріальний світ. Це є очевидним, тому нехтування цією небезпекою загрожує увічненням нашої відсталості і другосортності.
Нарешті визнано, що "зараз глобальні можливості розвитку між країнами і людьми стають все більш
нерівномірними і соціально несправедливими" [1: 567]. Сьогодні світова економіка все більше поляризується, економічна активність і відповідні прибутки концентруються у трьох десятках ключових країн,
переважним чином членів ОЕСР. Приєднання до світової ринкової системи постсоціалістичних країн, а
також таких відсталих країн, як Мадагаскар або Нігер, не покращило їх економічне становище, а лише
збільшило маргінальність, що було визнано у доповіді ООН "Про розвиток" за 1999 рік. Очікується, що
маргіналізація бідних країн і незаможного населення буде набирати обертів, якщо не будуть створені
адекватні регулятивні норми і механізми управління глобалізацій ними процесами.
Зрозуміло, що в умовах обмеженості планетарних ресурсів неможливо "догнати і перегнати" постіндустріальні суспільства за рівнем споживання. Питання стоїть про забезпечення для менш розвинених в
економічному і технологічному відношенні країн гідних умов існування, про зниження рівня глобального соціального напруження, викликаного зростанням прірви між багатством і бідністю не лише в окремих країнах, а й у планетарному масштабі. Насамперед необхідно попередити відтік інтелекту, бо саме
це є умовою вирівнювання показників розвитку центру і периферії. На відміну від постіндустріального
світу, в більшості інших країн немає проблеми надмірного відриву інтелектуального класу за рівнем багатства від інших верств суспільства. Навпаки, існує проблема несправедливої оплати інтелектуальної
праці.
У цілому в світовому масштабі зберігається суттєвий розрив в оплаті праці між постіндустріальними
країнами і рештою світу, що досягається шляхом контролю за міграційними потоками. За умов вільної
торгівлі товарами це означає монопольну реалізацію ренти на місцезнаходження осіб найманої праці:
якщо людина живе у розвиненій країні, то цього достатньо, щоб за одну і ту ж саму працю одержувати у
10-20 разів більше за тих, хто живе у слаборозвинених країнах. На думку В.І. Кузнєцова, це є чинником
зниження ефективності економічної діяльності через порушення умов вільної і чесної конкуренції [2:
144].
Результатом монопольної змови зацікавлених постіндустріальних країн, спрямованої на обмеження
науково-технічного прогресу в інших країнах світу, стали правила обов’язкового ліцензування передачі
технологій, тобто порядок реалізації інтелектуальної та технологічної ренти. З іншого боку, зберігається
практика обмеження імпорту в розвинені країни продуктів галузей з високою трудомісткістю, таких, як
одяг, взуття, електроніка, спостерігається загальна тенденція зниження цін на сировину (за винятком ринку нафти). В умовах зниження конкурентоспроможності продукції менш розвинених країн цей технологічний неоколоніалізм суттєво погіршує їх соціально-економічні позиції, посилює рівень зовнішньої залежності, зокрема призводить до зростання зовнішньої заборгованості.
Цьому сприяє насамперед швидке зростання відкритості національних господарств цих країн: з 1985
до 1995 року індекс відкритості (середньорічний темп приросту експорту товарів і послуг мінус темп
приросту ВВП) у країнах Африки на південь від Сахари склав 0,9%, у країн близького Сходу та Північної Африки, як і у країн Латинської Америки – 4%, у країн Південної Азії – 4,1%, Східної Азії – 4,9% [3:
204]. Економічна відкритість периферійних країн використовується постіндустріальним світом відверто
у власних інтересах, на користь чого працює політичний клімат постбіполярної епохи. Захід, насамперед
єдина наддержава, вважає, що вже немає політичної потреби в минулих обсягах здійснювати допомогу
відсталим країнам. Показовим є те, що вища точка в обсягах цієї допомоги була досягнута у 1991 році.
Так і залишилася нереалізованою ідея довести рівень допомоги бідним країнам до 1% ВВП розвинених
країн. Наприкінці 90-х років цей показник складав для Франції – 0,48% ВВП, для Німеччини – 0,33%
ВВП, для Великобританії – 0,27% ВВП, для Японії – 0,2% ВВП, для США – 0,12-0,08% ВВП [4: 148].
Активність міжнародних організацій, зокрема проголошення ООН 1997-2006 років новою Декадою
боротьби з бідністю, проведення під егідою ООН серії конференцій на найвищому рівні у 90-ті роки, таких, як Всесвітній самміт в інтересах соціального розвитку в Копенгагені у березні 1995 року, на цьому
тлі залишається переважно лише обмеженими, пропагандистськими спробами прилучити увагу глобальних гравців до проблем зростання глобальної соціальної нерівності та її небезпечних наслідків.
Реальність полягає у тому, що у світі виникає антагоністична соціальна структура, яка стає джерелом
глобальних загроз соціальної безпеки. Неможливість реалізувати життєво важливі цілі, пов’язані з пристосуванням до умов, що змінюються, мобілізує представників "глобального гетто" на акції соціального
протесту, які потенційно мають тенденцію до глобалізації своїх найгостріших форм. Міжнародний тероризм у своїй основі має саме соціальну невдоволеність, викликану неможливістю реалізувати потреби
виживання і безпечного розвитку для величезної маси населення в даному випадку насамперед ісламського світу, де наявність значного ресурсного потенціалу і зростаючого молодого населення поєднується з
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глобально-інституціоналізованою обмеженістю можливостей соціально-економічного розвитку, нерівноправним положенням в глобальній соціальній структурі.
Тут слід відзначити, що значне зростання економічної і соціальної нерівності спостерігається також
усередині постіндустріального світу. Нова еліта постіндустріалізму все більше відокремлюється від мас
власного суспільства. Інтелект, який стає уособленням багатства, глобалізує свої можливості, а можливості для виживання і самореалізації для низько кваліфікованих працівників обмежені національними і навіть більш жорсткими бар’єрами. Це породжує відчуття єдності між вищими верствами суспільств
центру і периферії світової системи при збереженні роздільності нижчих верств світового суспільства.
В основі цього феномена лежить глобалізація багатства і локалізація бідності. "Індекс бідності" показує, що кожен один з восьми громадян в найбагатших країнах відчуває тенденцію до зростання масштабів такого зла, як зростання соціальних проблем, що виражається в його довгостроковому або хронічному безробітті, низьких доходах, які є нижчими за національну межу бідності, відсутності фінансових можливостей для придбання житла, а особливо у різкому подорожчанні освіти як засобу майбутнього професійного і людського розвитку. Середній показник безробіття в 1999 р. становив у країнах Європейського Союзу 10,3%, а в країнах ОЕСР – 7,3%" [1: 568-569].
Багатство у глобальному суспільстві безпосередньо пов’язане з новою, високотехнологічною, інформаційною в своїй основі економікою. Показовим є те, що більше 80% американських місіонерів досягли
успіхів у бізнесі не завдяки наявності сприятливих стартових можливостей у вигляді родинного капіталу,
а завдяки власній наполегливій інтелектуальній праці, пов’язаній з розробкою і впровадженням "ноухау". Вищий клас постіндустріального суспільства – це вже не паразитуючі рантьє, а активні працівники,
чий успіх безпосередньо залежить від рівня кваліфікації та досвіду. Однак не можна не погодитися з думкою В.Л. Іноземцева, який вважає, що "клас інтелектуалів відтворює себе як елітарний і, в деякому сенсі, все більше і більше замкнений клас" [5: 186]. Він порівнює цей процес з формуванням спадкового підприємницького класу кінця ХІХ століття. Дійсно, державна політика пріоритетної підтримки освіти і
науки як локомотивів постіндустріального розвитку посилює відрив інтелектуального класу від некваліфікованої бідноти як за рівнем життя, так і за характером соціальних і політичних інтересів, а особливо –
формує нові, самостійні канали відтворення цього класу.
Звертає на себе увагу, той факт, що з переходом на постіндустріальний шлях розвитку в розвинених
країнах уповільнилась, стала критично сприйматись, а нерідко – набула зворотного характеру політика
скорочення розривів у рівні життя між вищими і нижніми полюсами суспільства, в тому числі політика
вирівнювання доходів. Класичними проявами цього повороту стали рейганоміка і тетчеризм. Як результат, наприклад, у США лише за період з 1979 до 1983 року кількість людей, що перебувають нижче за
встановлений рівень бідності, збільшилася з 11,7 до 15,2%. Під впливом цих процесів сформувався значний нижній клас, що складається з безробітних, непрацездатних, зайнятих неповний робочий день людей, інших осіб, що не можуть знайти собі місце в умовах експансії високотехнологічного виробництва,
та які відчувають свою відірваність від суспільства, не поділяють його прагнень і успіхів. Їм все складніше вирватись із замкненого кола, оскільки рівень їх доходів не дає можливості отримати якісну висококваліфіковану освіту ні для себе, ні для власних дітей, а це робить їх фактично також спадковою соціальною верствою. Сьогодні ця категорія осіб складає приблизно третину населення розвинених країн світу.
Це підтверджує відому формулу: багатство породжує багатство, бідність породжує бідність. Однак
небезпека нинішньої ситуації у тому, що вона вважається нормальною і справедливою, оскільки матеріальні досягнення представників вищого класу є результатом їх креативної діяльності, проти чого не знаходиться серйозних аргументів у рамках сучасної етики. За словами В.Л. Іноземцева, "сучасний класовий
конфлікт не розгортається навколо власності на засоби виробництва, а формується як результат нерівного розподілу самих людських можливостей" [5: 199], і в цьому його принципова відмінність від соціальних протистоянь минулого. Воно ґрунтується насамперед на принципових відмінностях світоглядів і
цінностей двох полярних соціальних шарів глобального суспільства, пов’язаних з орієнтацією на задоволення відповідно нематеріальних і матеріальних потреб. У цих умовах представники вищого класу просто не сприймають систему цінностей бідноти, вони розмовляють принципово різними мовами.
Виходячи з цього, можна очікувати подальшого зниження рівня життя у бідних країнах та зростання
поляризації між високоосвіченою елітою і бідняками з гетто і фавел у багатих суспільствах. У результаті
у величезної маси світового населення накопичується глибоке невдоволення матеріальним становищем,
мільйони людей зневірюються у можливості досягти справедливості у правовому полі або взагалі в цьому житті, їх охоплює страх перед майбутнім, який посилюється на тлі нездатності політичних інституцій
усунути зростаючу напруженість. У цілому треба визнати, що зростання глобальної соціальної нерівності
руйнує соціальну базу політичної стабільності на національному і світовому рівнях. Саме вона є джерелом поширення тероризму, організованої злочинності, корупції, зрощування кримінальних структур з
владою і бізнесом, поширення соціальних хвороб, таких, як наркоманія, СНІД, алкоголізм, проституція
тощо.
66

Є.М. Суліма. Джерела глобальної соціальної нерівності та шляхи подолання поляризації глобального суспільства

Пропозиції щодо шляхів подолання глобальної соціальної нерівності та пов’язаних з нею загроз безпеки розвитку глобального суспільства в основному зводяться сьогодні до обмеження або припинення
економічного росту. Так, А.П. Федотов пропонує сценарій "керованого, науково-організованого, одухотвореного життєздатного розвитку людства", який ґрунтується на припиненні світового економічного росту і перетворенні його у гармонічний розвиток людства та на стабілізації чисельності населення Землі зі
збереженням розмаїття народів [6: 184]. Такий сценарій, незважаючи на те, що йде у руслі ідей екологічного соціалізму, відповідає насамперед інтересам передових країн, бо припинення росту населення означає увічнення існуючих диспропорцій розвитку, а припинення економічного зростання однобічно за рахунок високорозвинених країн є утопічним в своїй основі, бо це принципово суперечить існуючому глобальному співвідношенню сил і інтересів. Що ж стосується стабілізації демографічних показників, то це,
з одного боку, спрямовано на зменшення демографічної загрози для постіндустріального центру з боку
світової периферії, а з іншого – також увічнює існуючий дисбаланс між Північчю і Півднем, що за умов
консервації світової економіки робить глобальне соціальне протистояння принципово нездоланним. Отже, цей сценарій виглядає відірваним від реалій сучасного глобального світу і не вирішує проблеми подолання глобальної соціальної нерівності та пов’язаної з нею напруженості.
Вихід вбачаємо у трансформації існуючого світового політичного порядку, який породжує правові,
соціокультурні і насамперед управлінські обмеження розвитку світової периферії. Бо насамперед силові,
політико-адміністративні чинники стають сьогодні на заваді реалізації незахідними суспільствами права
на вільний вибір шляху розвитку, створюють штучні перешкоди вирівнюванню рівнів розвитку між
центром і периферією.
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Сулима Е. Н. Источники глобального социального неравенства и пути преодоления поляризации
глобального общества.
В статье исследуется сущность глобального социального порядка постиндустриализма, который имеет в своей основе глубокое и растущее социальное неравенство, все более угрожающее самому существованию данного порядка, но одновременно выступающее его существенной чертой. Показано, что в
странах-лидерах глобализации прослеживается стойкая тенденция, состоящая в замещении товарноматериальных запасов информацией, а основных фондов – знаниями, что, с одной стороны, положительно влияет на уровень социально-экономического развития этих стран, усиливает их глобальную
конкурентоспособность, а с другой – само обладание знаниями выступает основой социального расслоения.
Sulima E.N. Sources of total social irregularity and ways of overcoming the polarization of global community.
The article analyses the essence of total social order of postindustrialism which is based on deep and increasing
social irregularity of all the more threatening the very existence of the present-day social order but at the same
time being its significant feature. The countries-leaders in globalization are stated to have a state tendency in
replacing material commodities with information and main funds – with knowledge that on the one hand has a
positive influence on the level of social and economic development of these countries, increases their global
competive capacity, and on the other hand – the very fact of possessing knowledge is the basis of social stratification.
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БІДНІСТЬ ЯК ФАКТОР ТЕРОРИЗМУ
У статті досліджується механізм детермінації бідності як соціально-економічного, політичного, духовного феномену на виникнення, поширення й екскалацію тероризму, який набув статусу самостійного
військового і політичного фактору в глобальному вимірі..
Сучасний монополярний світ викликав до життя небачені глобальні проблеми (екологічні кризи,
поширення хвороб, необхідність істотного обмеження військових асигнувань), особливе місце серед
яких займе бідність переважної більшості населення нашої планети, загрозливе поглиблення прірви між
багатими і бідними країнами світу. Процеси глобалізації як реальність XXI століття несуть в собі не лише позитивні , але і негативні наслідки, проявом яких виступає міжнародний тероризм як вияв насильства та відчаю.
Тероризм як прояв політичного насилля, якому притаманні особлива жорстокість та антигуманність,
має свою економічну, соціально-культурну основу, яка в значній мірі тримається на використанні людського фактору, а саме: терориста-виконавця, який за певних обставин та наявності у нього найсучаснішої техніки, здатен здетонувати знищення великої кількості людей, матеріальних та духовних цінностей.
"Людина з гвинтівкою" як образ революції перетворюється у сучасному глобалізованому світі у примару якщо не апокаліпсису, то загрози існування тисяч безневинних людей, дітей та дорослих, цілих
міст та містечок, матеріальних та духовних цінностей, вартість яких може складати астрономічні суми.
Достатньо сказати, що вартість зруйнованих хмарочосів, символу економічної могутності США, під час
теракту 11 вересня 2001 року складає 85 млрд доларів. Все це не може не актуалізувати проблему усвідомлення сутності поняття людини, природи її вчинків та дій, словом всього, що ми вкладаємо у зміст
поняття людський фактор , а головне - усвідомлення необхідності подальшого дослідження сенсу буття
людини, сутності та смислу її життя як найвищої цінності на землі.
Поза увагою досліджень сутності сучасного тероризму, його філософії й ідеології, не може не бути
питання про те, що саме ігнорування, відкидання цінності життя людини, її природного права на нього є
характерною рисою ідеології і кровавої практики міжнародного тероризму.
Відомо, що основним багатством постіндустріальних суспільств є не стільки матеріальні цінності,
скільки інтелект, інформація, що актуалізує проблему носіїв цього багатства, духовних, моральних принципів, співвідношення багатства як матеріального явища і моралі, моральності як внутрішніх,
суб`єктивних регуляторів поведінки особи. Тому аналіз проблеми бідності як важливого фактору тероризму дозволяє зробити висновок про те, що наявність найсучасніших цифрових, комунікаційних, військових технологій, інтелектуального та матеріалього багатства в руках людей, які відкидають загальнолюдські, релігійні цінності (жодна з світових релігій не закликає до знищення життя людини), є досить загрозливим явищем сучасного світу, котре потребує свого подальшого комплексного дослідження.
Більш того, проблема бідності, її локалізації та подолання актуальна і сучасній Україні, для якої є характерним те, що саме носії інтелектуального багатства – інтелігенція в своїй переважній більшості – за
своїм матеріальним станом, насамперед за рівнем доходів, відповідає статусу не стільки "нових українців", скільки "нових бідних". Ось чому подальше дослідження проблем бідності можливе лише в контексті осмислення сутності як загальнонаціональної ідеї, державної ідеології, так і їх конкретних носіїв.
Відомо, що середній клас – політична, соціально-економічна, духовна основа громадянського суспільства – має місце в країнах Заходу, але в Україні до середнього класу належить суто за майновою характеристикою так звана "обслуга олігархів", і замість дійсного розвитку середнього класу як гаранта громадянського миру, соціально-політичної стабільності та прогресу, здійснюється суто меркантильне формування малочисленної верстви населення із середніми доходами. "Причому цей прошарок, – справедливо пишуть С.Сьомін та В.Остроухов, – немає ні освітніх, ні моральних підстав для того, аби бути носієм
державницької ідеології, виступати основою політичного й економічного розвитку" [1: 31-32].
Таким чином, основним завданням даної публікації є спроба дослідити механізм детермінації бідності
як соціально-економічного, політичного, духовного феномену на виникнення та розповсюдження тероризму, який набув статусу самостійного воєнного та політичного фактору в глобальному вимірі. Рамки
статті дозволяють лише окреслити окремі сторони даної малодослідженої, багатогранної та актуальної
проблеми сучасної філософської науки. Актуальність нашого дослідження визначається насамперед тим,
що осмислення шляхів подолання бідності та формування широкого прошарку самодостатніх працюючих власників як фундаменту утворення та функціонування середнього класу сприяє перш за все визначенню механізмів запобігання проявів тероризму, пошуку ефективної, адекватної викликам постіндустріальної епохи моделі трансформаційних перетворень сучасного українського суспільства.
Практична реалізація ринкових, трансформаційних процесів в Україні відбувається в контексті такої
міжнародної ситуації, коли сама глобалізація, як наголошувалось, вже має ряд негативних наслідків, се© Сухачов С.Я., 2004
68

С.Я. Сухачов. Бідність як фактор тероризму

ред яких не останнє місце займає саме інтернаціоналізація тероризму завдяки використанню засобів комунікації, які суттєво посилюють ефективність координації дій терористів, сприяють створенню відповідної мережевої системи, що дає можливість тероризму претендувати на статус сили рівної силі самостійної держави. Так, події 11 вересня у США, березні поточного року у Мадриді та останні терористичні
акти у Росії, особливо у Беслані, свідчать про зазіхання терористів на долю значної частини людства.
Українське суспільство, здійснюючи побудову незалежної, демократичної, правової, соціальної держави, не може бути осторонь від усіх процесів глобалізації, в тому числі і негативних, і має усвідомити
загрозливий характер тероризму як розгалуженої системи з істотними економічними, фінансовими, інформаційними можливостями. Ось чому Україна має виробити ефективні політичні, економічні, соціальні, духовні, якщо завгодно, механізми протидії, унеможливлення тероризму та його проявів. А все це
потребує відповідного рівня політичної волі, економічних, військових, фінансових, інформаційних можливостей та ресурсів, спонукає до того, що пересічний українець повинен мати не лише інформацію про
загрозливий характер тероризму, а й імунітет до закликів агресії, неповаги до закону, до повстання.
"Слово повстання, – як зазначає Л.Кучма, – це страшне слово. Це те саме, що погрожувати нам тероризмом" [2: 3].
Чому закликів до повстань, масової непокори, агресії майже не чути у багатих, постіндустріальних
країнах Західної Європи, США, Канади, Японії? Тому, що в цих країнах соціальною, політичною, економічною основою стабільності виступає, як ми зазначили, середній клас, який складає більшість населення цих країн. Але ці заможні (по українським стандартам дуже багаті) верстви є власниками, високопрофесійними, високоосвіченими, а приватна власність, інститут якої виступає наріжним каменем громадянського суспільства, впродовж століть передається у спадок від покоління до покоління, є священною
та недоторканою.
При чому уявлення про рівність, свободу бідних верств і заможних, самодостатніх станів, які себе самоутвержують у всіх сферах суспільного життя, насамперед, трудовій, як правило, діаметрально протилежні. В контексті нашого аналізу заслуговує на увагу бачення французьким Просвітництвом проблем
свободи. Ще у XVIII ст. Шарль Луї Монтеск`є розглядає свободу як безпеку, тобто як упевненість громадянина у недоторканості свого життя, житла, майна.
Впродовж століть Західна цивілізація створила надійні політичні, економічні, соціальні, культурні,
правові механізми захисту громадянина, його свободи. А про яку впевненість у захисті життя, житла,
майна може бути мова якщо українське суспільство, чи білоруське, як і російське чи білоруське, розвивалося в умовах царизму та СРСР як обезвласнене суспільство. Саме відсутність реального власника,
насамперед на селі, спричинила багато в чому революції 1905-1907 рр. та жовтні 1917 р. в царській Росії. До речі, Столипінська аграрна реформа якраз і передбачала створити фермера, самодостатнього власника на селі. Якби це відбулося, то гасло більшовиків "земля селянам" звисло б у повітрі і на нього б
не відгукнулися мільйони селян.
Саме бідні, безземельні селянські маси та люмпенізовані верстви міст пішли за більшовиками у жовтні 1917 р. І сьогодні в нашому суспільстві певні політичні сили намагаються підняти прапор повстань,
революції, що є вкрай небезпечним, загрозливим в умовах глобалізованого світу, та посилити проявів
тероризму, ґрунтом якого виступає бідність як соціально-економічний, соціально-культурний феномен.
Ось чому метою даної публікації є аналіз такого вкрай складного соціально-політичного, соціальноекономічного, духовного явища як бідність, притаманного значній частині населення сучасного однополярного світу. Треба сказати, що проблема бідності як фактору тероризму є малодослідженою. Публікації з цього питання, наскільки нам відомо, відсутні у сучасній соціально-філософській літературі. Разом з
тим, серед досліджень, які в певній мірі аналізують деякі сторони багатогранної проблеми бідності як
фактору тероризму, можна все ж таки виділити наступні [3].
Таким чином, якраз на ґрунті бідності багато в чому і знаходить, як наголошувалось вище, широке
розповсюдження тероризму, який в умовах глобалізованого світу набуває рис міжнародного характеру і
є одним з показників міжцивілізаційних протиріч та конфліктів. Загостренню останніх об`єктивно сприяє те, що матеріальні та духовні багатства нашої планети вкрай нерівномірно розподілені між високорозвиненими, постіндустріальними західними країнами так званого "золотого мільярду" та іншими, переважно азійськими, африканськими, латиноамериканськими державами, які в своїй більшості перебувають
на доіндустріальній, індустріальній стадіях суспільного розвитку. Достатньо сказати, що населення
США, яке складає 1% всього людства, споживає 40% національного багатства сучасного світу [4: 19].
Тому не є випадковим те, що Президент Світового банку Джеймс Вульфенсон заявив, що в світі не
буде миру і стабільності, доки в країнах, які розвиваються, не буде подолано бідність, додавши, що світ
буде безпечнішим, якщо 900 мільярдів доларів, які щорічно витрачаються на оборону, витрачатимуться
на допомогу бідним [5: 10]. Все це говорить про усвідомлення керівництвом провідних західних країн
необхідності подолання бідності як явища, що постійно генерує агресію, бажання помсти та терор, унеможливлює мир та стабільність. Не секрет, що таке усвідомлення має місце не в останню чергу тому, що
зростаючі численні терористичні акти привертають увагу світової громадськості не стільки до організаторів та виконавців цих жахливих дій, скільки до пошуку й осмислення саме причин, які породжують це
найстрашніше зло XXI ст. Це – по-перше.
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По-друге, реальністю сучасності, як вже зазначалось, є конфлікт цивілізацій, насамперед Західної,
християнської та Східної, мусульманської, поглибленню якого сприяє те, що Схід "для суспільної свідомості Заходу стає синонімом екзотики, економічної відсталості та деспотії, свого роду зайвою частиною
світу" [6: 52]. В свою чергу, в очах сотен мільйонів, перш за все бідних людей арабського Сходу, які в
своїй масі сповідують іслам, Захід, західна цивілізація сприймаються як такі, які суперечать корінним
інтересам народів Сходу.
В цьому плані мають рацію ті дослідники, які наголошують, що жахливе зубожіння абсолютної більшості населення країн "третього світу" – це результат недалекоглядної політики Заходу, який ще у XX
ст. впроваджував модель високорозвиненого і динамічного суспільства, застосування якої в принципі
ігнорувало місцеві умови, призвело до занепаду національних культур, руйнуванню соціальних спільнот
і життєвих форм, що склалися на Сході історично. Більш того, "сподівання принести прогрес у ці регіони, діючи за принципами капіталістичного мислення, виявились божевільними. Руйнування культури і
природи в країнах "третього світу" набуло таких жахливих масштабів, що звідти хлинули такі потоки
емігрантів, яких ще не знала історія [7: 15]. Відомо, що і для сучасної України проблема емігрантів, перш
за все нелегальних, особливо з південно-азійського регіону світу, стоїть дуже гостро, спонукаючи владу
оперативно знаходити ефективні шляхи та ресурси для її вирішення.
Разом з тим, саме той рівень бідності сучасного трансформаційного українського суспільства, при
умові її неподолання у найближчому майбутньому, може викликати до життя цілу низку негативних соціально-політичних, духовних проблем. Бідна людина, з одного боку, постійно відчуває свою незапитаність у суспільному житті, у сфері праці, освіти, культури, побуті тощо, що об`єктивно веде до зростання
настроїв невпевненості в завтрашньому дні, апатії, замкнутості. Яскравим проявом такої негативної тенденції є те, що 70% українських громадян відчувають свою незапитаність і лише 7% жінок і 10% чоловіків задоволені своїм становищем у суспільстві [8: 7].
З другого боку, саме бідна людина в силу того, що вона позбавлена часто-густо можливостей самореалізації, самоствердження, насамперед у сфері праці, при збігу відомих обставин, охоче відгукнеться на
гасла революціонерів поділу, перерозподілу майна, про що яскраво свідчить наша історія XX ст. Тому
сьогодні, більш ніж актуально звучать слова відомого філософа античності Аристотеля про те, що "бідняки лише прагнуть майна багатих" [9: 508].
Отже, якщо в Україні в найближчі роки не будуть подолані проблеми бідності, вкрай складні демографічні тенденції, не будуть створені сприятливі політичні, економічні, правові умови для розвитку малого і середнього бізнесу як фундаменту утворення середнього класу, виведення майже половини економічного потенціалу країни з тіні, то та "серйозна небезпека виродження корінної нації та заміни її вихідцями з країн Південно-Східної Азії" [10: 28], може, не приведи Господи, набути помітних рис реальності.
Аналіз питання про бідність як фактор тероризму був би неповним, якби ми не зазначили, що сучасний тероризм перетворився на досить прибутковий бізнес глобального масштабу з розвинутим "ринком
праці". Саме таку думку слушно обґрунтовує вчений секретар Національного інституту проблем міжнародної безпеки Л.Токар у своєму інтерв`ю газеті "Урядовий кур`єр” [11: 19]. В контексті нашого дослідження виникає питання про ознаки цього "ринку праці", його так би мовити "ідеологічні засади". Відомо, що саме ісламський фундаменталізм багато в чому і є ідеологічним обґрунтуванням тероризму. Причому маргіналізація значних верств населення на Сході, перш за все в містах є одним з чинників розповсюдження фундаменталізму і найбідніші верстви населення країн Близького Сходу - це соціальна база
екстремістського ісламу.
Таким чином, бідне, маргінальне середовище суспільства об`єктивно виступає базою "ринку праці"
тероризму сучасних Східних країн. В цьому плані слід звернути увагу на недавню заяву у ЗМІ міністрів
закордонних справ країн Балтії та Австрії про доцільність створення на території України умов для проживання біженців з Чечні, що, безумовно, може додати нашій державі досить складних соціальнополітичних, правових проблем. Не ставлячи завдання бодай поверхового аналізу сутності питання про
тероризм у Росії, зазначимо, що Басаєв перетворив тероризм у кривавий бізнес. Саме про це йшла мова
23 квітня 2004 року по REN-TV в передачі про долю чеченської терористки, яка добровільно здалася російським правоохоронцям. Згідно цієї телепередачі у Чечні за кожну загиблу шахідку, яка загинула як
терористка, її родина отримує 2,5 тис. доларів, що в певній мірі теж спонукає шахідок йти на смерть,
оскільки така сума для бідної Чечні досить значна. Треба підкреслити, що по рівню маргіналізації Чечня
ще з радянських часів перевищує цей показник порівняно з іншими Північнокавказькими республіками,
які є суб`єктами РФ.
Відомо, що жахливі події у Беслані, якраз свідчать про намагання чеченських терористів роздмухати
кривавий вогонь за межами самої Чечні, що є вкрай небезпечним як для Росії, так і її найближчих сусідів.
Для сучасного українського суспільства проблеми маргіналізації, бідності є досить актуальними і
злободенними для мільйонів людей, які у своїй переважній масі прагнуть і здатні самореалізуватись
перш за все у сфері трудової діяльності, яка виступає антиподом кримінальної, терористичної. Ось чому
усім політичним силам, їх прихильникам необхідно припинити довготривалі змагання у визначені пріоритетності, доцільності того чи іншого напрямку у відомій системі географічних координат, оскільки
доля дала сьогодні не лише шанс, а і власний український шлях, згідно якого чесна професійна праця
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самодостатнього громадянина-власника є зарукою матеріального і духовного добробуту окремої особи і
держави, миру, порозуміння і злагоди у суспільстві.
Цілком закономірно, що майже сто років тому Великий Каменяр пророче сказав: "Тільки інтегральна,
всестороння праця зробить нас справді чимось, зробить нас живою одиницею серед народів" [12: 101],
які сповідують силу інтелекту, духовності, моральності і заперечують тероризм як силу безсилля.
Таким чином, певним науковим результатом, що отриманий в процесі аналізу поставленої проблеми є
те, що бідність слід розглядати не лише як матеріальний феномен, а як і духовне, соціокультурне явище,
яке програмує, орієнтує поведінку людини в силу її соціального статусу не-власника на роль підданого,
виконавця в сфері виробничої діяльності, "розмінної монети" у політиці, статиста усіляких політичних
шоу, неписьменного, малоосвіченого у духовній сфері, відчуженого від національних та світових надбань культури та науки. Повсюдне відчуження особистості, значних соціальних верств, станів, шарів,
класів від влади, власності, загальнолюдських, релігійних істин – ось той благодатний грунт для зародження, розповсюдження, ескалації тероризму як реальної загрози не лише окремим державам, їх блокам, союзам, а й усьому людству. Причому усілякі намагання перемогти тероризм, без усунення його
глибинних витоків, насамперед бідності, приречені на поразку, оскільки “система, – справедливо зазначає американський футуролог У.Уоджер, – яка постійно відтворює меншість багатих і сильних та більшість бідних і слабких, але відкриває широкий доступ до зброї, не може довго існувати. Її саморуйнування запрограмоване, а крах неминучий - і це стане головною подією ХХІ століття” [13: 58].
Перспективним напрямком у подальшому дослідженні проблеми бідності є комплексний аналіз соціально-еномічних, політичних, духовних механізмів унеможливлювання, локалізації, подолання бідності
як фактору тероризму.
Отже, сьогодні людство має прийняти виклик часу, який полягає у негайному вироблені єдиної глобальної стратегії делегітимізації ідеології тероризму, чому в певній мірі сприяє подальше дослідження
проблем бідності як фактору тероризму.
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Сухачев С.А. Бедность как фактор терроризма.
В статье исследуется механизм детерминации бедности как социально-экономического, политического,
духовного феномена на возникновение, распространение и эскалацию терроризма, который приобрел
статус самостоятельного военного и политического фактора в глобальном измерении.
Sukhachow S.A. Poverty as a Factor of Terrorism.
The article analyses the mechanism of determining poverty as a social, economic, political and spiritual phenomenon causing the emergence and escalation of terrorism which has acquired the status of an independent
military and political factor in a global range.
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ТЕРОРИЗМ І ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У статті розглянуто витоки, зміст, типи й види міжнародного тероризму як жорсткої форми політичної боротьби на основі аналізу періодичних вітчизняних та деяких зарубіжних видань.
Не встигло вгамуватися відлуння американської трагедії 11 вересня (воно й не вгамується ніколи), як
світ вразила нова звістка про нелюдську трагедію в невеличкому кавказькому містечку Беслані, громада
якого за кілька днів втратила значно більше своїх співвітчизників, аніж за всю Велику Вітчизняну війну.
Кривава рука терористів-нелюдів застосувала зброю проти дошкільнят, учнів молодших і старших класів, яких розстріляли сотні. Те, що відбулося в Беслані, не вписується в рамки здорового глузду. Це бузувірська форма збройного насильства.
Зробимо невеличкий екскурс у далеке й близьке історичне минуле. Як відомо, терор, у перекладі з латинської, означає страх, жах, залякування. Саме ця обставина й визначає терор як особливу форму політичного насилля, що характеризується витонченою жорстокістю. Ці особливості зумовили широке використання терору протягом людської історії як засобу політичної боротьби в інтересах держави, організацій і окремих груп осіб. Власне, сам факт публічної страти кримінальних та політичних злочинців чи
процес "аутодафе" в період середньовікової інквізиції являли собою класичну форму терору в інтересах
держави або католицької церкви. ("Аутодафе" – урочисте виголошення вироку в Іспанії, Португалії, а
також саме виконання вироку, головним чином спалення засуджених) [1: 372].
Терор був поширеним інструментом боротьби революції і контрреволюції в період глибоких соціальних потрясінь суспільства. І справа не в тому, хто перший починав, скажімо, "білий" чи "червоний" терор, а в тому, що гострота протиріч і рівень політичної культури кожної із протидіючих сторін передбачали один вихід – ліквідацію свого опонента [1: 373].
Історія знає багато страт суперників суперником, при цьому виставлялася голова страченого для страху. Особливо жахливими були періоди Середньовіччя, характерні нескінченними спаленнями на вогнищі
"відьом" інквізиторами, повішання на шибеницях повсталих та ін. Новітній історії також відомі жахливі
факти – від фашистських диктатур до вбивства Джорджа Кеннеді, замахи на Шарля де Голля, Джавахарлала Неру, Ульме Пальме, Індіру Ганді, Раджива Ганді та ін.
Те, що сталося у Нью-Йорку 11 вересня, вразило до глибини душі не тільки кожного американця, а й
світову громадськість. В Інтернет з усіх куточків світу полетіли листи співчуття. Відповіді не забарилися,
надійшли за кілька хвилин. Ось один із них від пересічної громадянки США, штату Флоріда, Міллі Лайф,
яка не раз приїздила в Україну: "Америка сповнена горя. У кожному домі спущено державний прапор. Я
знаю: країна нажила ворогів у багатьох куточках світу. Бідні, нужденні, малограмотні люди переконані,
що Америка – це нечиста сила, і помирають у боротьбі з нею, як герої... Мій здоровий глузд також розцінює цю трагедію як плату Америки за бездуховність, наркотики, порнографію, моральну розпусту, які
роз'їдають наше суспільство. Сьогодні зруйновано символи економічного багатства і могутності нашої
держави – Міжнародний центр торгівлі і Пентагон... Але ми – супердержава, і в цей трагічний час повинні покаятися і подумати про наші душі..." [2: 3].
Терористичний акт одинадцятого вересня ніби став прологом до розв'язування афганської, а потім і
іракської воєн. І якщо введення військ в Афганістан певною мірою узгоджувалося з ООН, то іракська
віна розпочалася всупереч ООН. Генеральний секретар ООН Кофі Аннан заявив, що очолюване Сполученими Штатами вторгнення до Іраку було незаконним. В інтерв'ю BBC пан Аннан сказав, що ця війна
суперечить Хартії ООН. За його словами, рішення вдатися до будь-яких дій щодо Іраку мало б ухвалюватися Радою Безпеки ООН, а не одноосібно однією з країн.
Або галас, зчинений американськими посадовцями щодо продажу Україною "Кольчуг" Іраку? "І що ж
у підсумку?" – запитує відомий вчений, академік П.П. Толочко і дає чітку відповідь: "США окупували
Ірак, перелопатили пісок у його пустелі, а "Кольчуг" так і не знайшли. Можна було сподіватися, що їхні
високоурядовці вибачаться перед Україною, проте цього так і не сталося [3: 6]. США не знайшли ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї, що послугувало приводом для їх вторгнення в Ірак. І що – вони
вибачилися перед світовим товариством?
На початку 2004 року американська преса, яка відома своєю відвертістю і гостротою, зокрема провідні газети "Нью-Йорк таймс" і "Вашингтон пост", піддала нещадній критиці свого президента і його адміністрацію. Основна причина нападів – скандал з приводу оголошених у свій час причин війни з Іраком.
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Так, Збігнєв Бжезинський, один із найавторитетніших незалежних американських політологів, у "Вашингтон пост" висловив своє занепокоєння: "Це дуже серйозно, коли наддержава номер один у світі починає війну, обравши приводом для неї те, що потім виявляється фальшивим" [4: 3].
У результаті, на його думку, довіру, що є необхідною складовою могутності держави, підірвано. Ситуацію потрібно рятувати ...
Ось інша стаття – "Провина і сліпота Америки" з цієї ж газети. Автор нападає на Буша та його асистентів: "Буш сам проголосив своє божественне право на боротьбу з тероризмом. Він був настільки впевнений у своїй правоті, що й донині нагадує дитину, яка не хоче згодитися з фактом відсутності Санта
Клауса... Здійснено величезну помилку, і нам треба знати, чому це трапилося" [4: 2].
Журналіст Пол Кругман у "Нью-Йорк таймс" звинувачує Буша і його помічників в умисній політизації фактів взагалі й у тому числі під час оголошення причин війни з Іраком, а також у безнаказаності
винних у такому підході [4: 4]. Безпрецедентний за масштабами руйнувань та жертв терористичний акт
11 вересня став водорозділом між цілими епохами в історії міжнародних відносин. Осмислення всього
комплексу проблем, пов'язаних з міжнародним тероризмом, потребує нових підходів до аналізу, дослідження різних аспектів цього явища. В цьому аспекті заслуговує на увагу публікація серії наукових статей на сторінках українських політологічних журналів.
"Виклик з боку терористів", – так назвав свою статтю А.Ю. Мартинов – старший науковий співробітник відділу всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України НАН України, кандидат
історичних наук. У статті тероризм розглядається в історичній ретроспективі. Автор робить ґрунтовний
висновок, що всесвітня історія рясніє свідченнями особливо характерних дій в умовах радикального зламу ціннісних систем, пов'язаних, як правило, з суттєвими суспільними потрясіннями. Теракти стають, як
стверджує автор, з одного боку формою протесту проти того напряму, яким розвиваються події, а з іншого – методом "радикального" вирішення певних проблем, силового нав'язування суспільству позиції певної соціальної групи або психічно хворої особи. Мабуть, перший документально зафіксований акт політичного терору здійснив Брут, який у 44 р. до н.е. організував вбивство Юлія Цезаря [5: 23-24].
У книзі "Політичний терор і тероризм в Україні" автори визначають головний вектор світового розвитку, який окреслився після 11 вересня 2001 року. Вони дають тлумачення понять "терор" і "тероризм".
Терор – це залякування "сильним" "слабкого", а тероризм – "слабким" "сильного". Поняття "терор" автори пов'язують насамперед з державою. Зокрема, коли держава здійснює терористичні акти за межами
своїх кордонів [6: 3]. Загалом авторський колектив цієї праці у тринадцяти розділах представив підсумок
великої роботи українських істориків. Вона проливає світло на проблеми терору і тероризму в Україні та
їх сучасного осмислення. У сучасних умовах спостерігається ескалація терористичної діяльності екстремістських організацій, ускладнюється їх характер, зростає витонченість і антигуманність терористичних
актів. Тероризм став міжнародним явищем, він увійшов у політичне життя багатьох країн: взяття заручників, захоплення літаків, автобусів, вбивство політичних діячів, терористична діяльність "Аль-Каїди",
антигуманні акції афганських, палестинських, чеченських та інших камікадзе. Терористичний акт, здійснений 11 вересня в США, акт геноциду в етно-конфесіональних конфліктах свідчать про світову загрозу
тероризму. Причини міжнародного тероризму полягають у зростанні кризових явищ, нерозв'язаності
конфліктів, швидкій зміні системи людських і політичних ідеалів і цінностей, зіткненні цивілізацій, різних культур, низькій політичній культурі, підключенні до активного політичного життя широких мас
населення, позбавлених політичного досвіду, в посиленні фанатизму і екстремізму. Боротьба з тероризмом не дає права без переконливих доказів уживати самовільних заходів будь-кому і проти будь-кого.
Міжнародна спільнота вимагає: США не повинні поширювати боротьбу з тероризмом на інші країни без
надання міжнародній громадськості доказів того, що ці держави підтримують терористів, як вони це зробили у випадку з Афганістаном.
Питання боротьби з тероризмом та вияснення його причин стало центральним питанням порядку
денного на самміті Співдружності глав держав СНД, що відбувся в середині вересня в Астані. Серед
причин, що роблять з нормальних громадян терористів, були названі: масове безробіття, хронічна бідність, невпевненість у завтрашньому дні. Вони штовхають людей у злочинний бізнес, який активно живлять "брудні гроші", тому глава української держави закликав своїх колег боротися з відмиванням "брудних грошей". За словами Л.Д. Кучми, потрібні гармонізація законодавчої бази в країнах СНД відповідно
до рекомендацій FATF, здійснення відповідних скоординованих заходів у рамках національних законодавств, зокрема взаємодіях між підрозділами фінансових розвідок країн Співдружності.
Тероризм – явище багатолике, він не є чітким і єдиним явищем. Тероризм може бути державним і недержавним, опозиційним і консервативним, революційним, релігійним, національним, політичним та
багатьох інших видів. Дехто з учених, політологів, політиків ставить на одну дошку політичний тероризм
і бандитизм кримінальних злочинців. Політичним характером терористична діяльність принципово відрізняється від кримінальної злочинності, хоча між ними і є певна схожість. По-перше, кримінальні злочин73
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ці і терористи свідомо порушують законність; по-друге, ряд засобів, що використовуються ними, збігаються; по-третє, самі терористи нерідко залучають до своїх операцій кримінальних злочинців [7: 608].
Терористи прагнуть завдати удар системі, а кримінальні злочинці – награбувати.
У сучасних умовах міжнародний тероризм охопив майже всі країни світу. Найбільш активно діють
терористичні організації й екстремістські угруповання в Італії, Франції, США, Німеччині, Росії та ін.
Найвища їх активність в Японії, Європі, країнах Латинської Америки та й в самих Сполучених Штатах
Америки. Відомі в Європі лівоекстремістські угруповання, що ведуть терористичну діяльність проти
прогресивних сил ("Червоні бригади" в Італії, "Червона армія" в Японії і Німеччині, "Революційна армія"
в США та ін.) [7: 610].
Сьогодні все більшу активність проявляють і антиглобалісти. Чого вони хочуть? Яка їхня мета? Вони
виступають проти політики глобалізації. Термін глобалізм означає загальноцивілізаційний процес, який
справляє величезний вплив на політичні й інші сфери людського буття. Глобальні проблеми сучасності
являють собою сукупність суперечливих процесів, які складають зміст сучасної кризи цивілізації. Глобальні проблеми (економічні, екологічні, ядерне роззброєння та ін.) створюють загрозу нормальному розвиткові і навіть самому існуванню всіх країн світу і потребують для відвернення катастрофічних наслідків їх спільних зусиль [8: 72].
Деякі великі держави, зокрема одна із супердержав, прагнуть скористатися плодами глобалізації і
людської цивілізації, зберегти і примножити "плоди" цивілізації. Антиглобалісти вважають, що глобалізм спричинив загальну нерівність. Нині лише 30-35 відсотків населення Землі користується всіма плодами цивілізації, а працює над створенням цих "плодів" усе людство [9: 2].
Основна теза супротивників глобалізації – розрив між багатою Північчю та бідним Півднем в умовах
узагальнення світової економіки збільшується. Багаті компанії перешкоджатимуть розвиткові своїх
"дрібних" конкурентів із країн третього світу, тим самим сприяючи зростанню бідності на планеті. Антиглобалісти вважають, що процеси злиття призведуть до нечесної конкуренції у промисловості, від чого
постраждає екологія, оскільки бізнесмени намагатимуться здешевити виробництво за рахунок шкідливих
для довкілля недорогих технологій [9: 3]. Ще одним аргументом антиглобалістів є те, що процеси злиття
призведуть до зіткнення культур, внаслідок якого виникнуть міжнародні конфлікти, одним із проявів
яких, на їхню думку, є тероризм.
До зазначеного вище є таке зауваження. Антиглобалісти – не монолітне об'єднання, воно складається
з безлічі невеликих, таких, як анархісти, ліві екстремісти, радикальні "зелені", "зелені", феміністки, марксисти та ін. Добрі наміри антиглобалістів можна вітати, якби не методи, якими вони намагаються змінити світ. Наприклад, Всесвітній економічний форум (початок 2002 року) уперше за тридцять років відбувся не в Давосі, а в Нью-Йорку. Влада Швейцарії просто не змогла гарантувати безпеку учасникам
через серйозні погрози антиглобалістів зірвати роботу форуму.
Тероризм іноді порівнюють з фашизмом. У цьому є велика доля правди. Говорячи про проблеми тероризму, президент Росії В. Путін закликав не плутати мусульман з тими, хто, прикриваючись ісламом,
пробує посіяти в країні ворожнечу і страх. Створення всесвітнього ісламського халіфату В. Путін назвав
маячною ідеєю, порівнявши її з фашистською ідеєю світового панування.
Україна проводить виважену політику щодо боротьби з міжнародним тероризмом. Свідченням цього
є Закон України "Про боротьбу з тероризмом", прийнятий Верховною Радою України 20 березня 2003
року. Закон містить дев'ять розділів. У першому розділі – загальні положення. Дано визначення основних
термінів, зокрема таких: тероризм, терористичний акт, міжнародний тероризм, терорист, терористична
група, терористична організація, антитерористична організація, заручники та ін. [10: 6].
Окремий розділ присвячено організаційним основам боротьби з тероризмом. Організація боротьби з
тероризмом в Україні та забезпечення її необхідними силами, засобами і ресурсами здійснюється Кабінетом Міністрів України й межах його компетенції. Визначені суб'єкти, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції. У законі визначено відшкодування шкоди заподіяної
терористичним актом, соціальна реабілітація осіб, які постраждали від терористичного акту, подано тлумачення відповідальності за участь у терористичній діяльності. У законі виписані засади міжнародного
співробітництва у сфері боротьби з тероризмом.
Таким чином, звертаючи увагу на тероризм, засоби масової інформації сприяють виясненню причин
його виникнення, суті, форм прояву. Рішуча радикальна боротьба проти тероризму невіддільна від боротьби проти причин, що його породжують, – проти соціальної несправедливості, насилля, авантюризму,
агресії тощо.
І в цьому велика роль належить засобам масової інформації.
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ОБДАРОВАНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ
Я.А.КОМЕНСЬКОГО
У статті аналізуються погляди видатного чеського педагога Яна Амоса Коменського на природу
здібностей особистості, характеризуються його підходи стосовно навчання і виховання обдарованої
дитини
Інтерес до проблеми обдарованості на різних етапах розвитку людської цивілізації розвивався нерівномірно. Історія школи та педагогічної думки знала як спалахи інтересу до виховання обдарованих
дітей, так і майже абсолютну відсутність такої зацікавленості. Аналіз історичної, педагогічної,
філософської літератури, творів класиків педагогіки дозволяє прослідкувати тенденції у розробці даної
проблеми залежно від рівня економічного та соціального розвитку суспільства, рівня розвитку наукових
знань, загального рівня розвитку виробничих сил людства.
Певний інтерес у контексті розробки проблеми навчання і виховання обдарованої особистості представляє собою Епоха Відродження в Європі, яка характеризувалася поверненням суспільства до ідей античного світу щодо ідеалу розвитку особистості. Проблематика обдарованості хвилювала багатьох європейських учених того часу. Зокрема іспанський медик Хуан Уарте у 1575 році публікує працю "Дослідження здібностей до наук", де формулює ряд теоретичних положень, що бути визначені як передумови
до формування у майбутньому психології обдарованості, у тому числі й психології творчої обдарованості. В цілому ж ідеї епохи Відродження, зокрема повернення до ідеалу гармонійного і всебічного духовного і фізичного розвитку людини, сприяли підвищенню інтересу до розвитку усіх здібностей та обдарувань дитини. Проте діячами цього періоду не пропонується спеціальних методів чи способів виховання
обдарованих дітей, адже основним напрямком освіти стає націленість на "навчання всіх всьому".
Саме на часи Реформації, Великої Селянської війни і ряду інших повстань проти панування феодалів
та католицької церкви, буржуазних революцій у Нідерландах та Англії припадає життя і творчість чеха
за національністю та геополіта за духом Яна Амоса Коменського (1592-1670). Цей останній з могікан
великих геніїв Відродження набагато випередив свій час, ставши засновником педагогіки нового часу та
зробивши значний внесок у розвиток філософської думки Європи.
Оскільки для кожної педагогічної системи першочерговим є питання про те, що являє собою дитина і
в чому мають полягати завдання виховання, Я.Коменський приділяє багато уваги розкриттю природи
дитини та її здібностей. Аналізуючи природу дитини, він визнає, що людина від народження наділена
природними даними у вигляді таланту і різних здібностей, які можуть бути вдосконаленими і розвиненими шляхом виховання. Від народження в людини існують чотири задатки: розум, з судженням і пам'яттю, воля, здатність рухатися і мова. Для цих задатків є відповідні органи: мозок, серце, рука і мова,
які й необхідно перш за все вдосконалювати. Проте діти не однакові за своєю природою і за темпами
свого розвитку, "у одних здібності гострі, у інших - тупі, у одних - гнучкі і податливі, у інших - тверді і
вперті; одні прагнуть до знань заради знань, інші захоплюються швидше механічною роботою. З цього
подвійного роду здібностей виникає їх шестикратне поєднання" [1:231].
На основі наявності та розвитку у дитини відповідних здібностей та поєднання їх з певним типом характеру Я.А.Коменський виділяє шість груп дітей:
1. Учні з гострим розумом, які податливі педагогічному впливу і прагнуть до знань; вони більше за
всіх інших особливо придатні до занять. Їм нічого не потрібно, окрім наукового живлення; ростуть вони
самі, як благородні рослини. Потрібна тільки помірність, щоб не дозволяти їм надто поспішати, щоб вони не ослабшали і не виснажилися передчасно.
2. Діти, які володіють гострим розумом, але повільні, хоч і слухняні. Їм потрібне тільки
пришпорювання.
3. Учні з гострим розумом, що прагнуть до знань, але відрізняються неслухняністю і впертістю.
Таких у школах зазвичай ненавидять і в більшості випадків вважають безнадійними; проте, якщо їх на© Антонова О.Є., 2004
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лежним чином виховувати, з них, як правило, виходять великі люди" [5:105-106]. Я.Коменський наводить приклади для підтвердження останнього твердження, щоправда використовує при цьому штучне
перенесення методів дресирування тварин на процес виховання людини (історію про коня Олександра
Македонського Буцефала, що був надто диким і не піддавався жодному їздцю до Олександра та великого
афінського полководця Фемістокла, який був дуже неслухняний в юні роки). Звертається видатний педагог і до думки Плутарха про те, що "багато відмінних природних дарувань гине з вини їх наставників, які
коней перетворюють на ослів, не вміючи управляти високим духом і вільними створіннями" [5:106].
Ця третя група учнів найбільше нагадує поведінку обдарованих дітей відповідно до результатів
досліджень сучасних вчених, які й сьогодні намагаються з неслухняних та впертих, але обдарованих
дітей на основі "правильного виховання" розвинути видатну особистість ("обдарованих дітей часом тяжко навчати, з ними не просто жити, але виховувати їх взагалі неможливо" (Johnson and Roth, 1985). Як у
краплині води, у цій фразі відображаються ті відчуття і соціальні стереотипи, які вчені намагаються якщо
не подолати, то принаймні послабити ще й сьогодні.
4.
Діти слухняні та допитливі, але повільні й мляві; їх треба підбадьорювати, щоб вони не занепадали духом. Ніколи до них не слід пред’являти надто суворі вимоги, необхідно ставитися до них доброзичливо і терпляче. "Нехай вони пізніше прийдуть до мети, зате вони будуть міцніші, як буває з пізніми
плодами... Ці учні, як правило, більш життєздатні (пристосовані до життя), ніж даровиті, і якщо вони раз
щось засвоїли, вони не так легко забувають" [3:41].
5.
Діти тупі і, крім того, байдужі і мляві, яких "ще можна виправити", але з "великим терпінням,
розсудливістю та розумом".
6.
Діти тупі із зіпсованою і злобливою натурою. Цих учнів Я.Коменський вважає "безнадійними",
але вчителів закликає не вдаватися до розпачу, а "намагатися усунути в таких учнів, хоча би впертість".
Якщо ж це не вдається, то слід полишити цю справу. "Не родючий ґрунт не слід ні обробляти, ні чіпати"
[5:107]. Проте дітей таких дуже мало, пише Я.Коменський. Рідкість таких дітей великий педагог пояснює
"божою благодаттю".
Зрозуміло, що розроблена Я.Коменським типологія не може вважатися послідовною науковою типологією, представлені ним критерії виділення типу - допитливість, лінощі, впертість тощо - є рисами, які
самі становлять результат виховання і середовища в широкому розумінні. Але сама постановка питання
про типологію дітей вдала, ряд типових рис (гострота розуму, темперамент) підмічені правильно [4:128].
Вартим на увагу представляється пояснення Я.Коменським наявності різниці у здібностях людей, які
він визначає як "відступ від природної гармонії чи її недоліки, так само як хвороби тіла проявляються у
надлишку вологи чи сухості, теплоти чи холоду" [5:107]. Гострота розуму, на думку видатного мислителя, це ні що інше як "тонкість і рухливість життєвого духу у мозку, яка надзвичайно швидко розповсюджується через органи відчуттів і з величезним поспіхом проникає в уявні речі. Якщо ця швидкість не
стримується певною мірою розумом, то дух розсіюється, а мозок залишається або послабленим, або тупим". Я.Коменський робить висновок, що "розуми, які рано розвиваються, частіше за все або забираються передчасною смертю, або тупішають" [5:107]. Таким чином, видатний педагог вважає за необхідне
віднайти такі методи роботи з дитиною, які б привели здібності до середнього рівня, тобто, до "норми":
"при недоліках людського духу найкращим методом буде лікування, при якому стають більш помірними
надлишки і нестача обдарованостей і все приводиться до гармонії і приємної домовленості". Саме тому
Я. Коменський пропонує метод навчання, пристосований до середніх здібностей (які частіше всього зустрічаються) для того, щоб "стримувати передчасне виснаження найбільш обдарованих і підганяти повільних" [5:107].
Отже, Я.Коменський сприймає обдарованість як відхилення від норми, яке навряд чи принесе її власникові щось добре.
Пояснюючи природу людських здібностей, Я.Коменський звертається перш за все до Бога, стверджуючи слідом за Сенекою, що кожній людині "вроджені насіння всіх наук, проте Бог як учитель виводить здібності з таємничих глибин" [1:197]. Необхідно зазначити, що у питанні вродженості задатків
Я.Коменський демонструє непослідовність. У "Великій дидактиці" він присвячує ідеї вродженості
здібностей цілу главу (глава V), при цьому у §9 посилається на Аристотеля, наводячи його думки стосовно порівняння душі дитини з "чистою дошкою, на якій ще нічого не написано, але можна написати
все", а у §10 вважає вдалим порівняння мозку – цієї "майстерні думок", з "воском, на якому відбивається
печатка чи з якого виліплюються фігурки" [1:194]. Такий дуалізм думок пов’язаний перш за все зі світоглядом видатного вченого, в якому дивним чином переплітаються стихійний матеріалізм (сенсуалізм) та
глибока віра у Бога (ми не повинні забувати, що Я.Коменський перед усім був духовною особою); і подруге, рівень розвитку науки того часу не дозволяв глибше проникнути у природу людської психіки.
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Аналізуючи твори видатного педагога, доходимо висновку, що Я.Коменський, орієнтуючись перш за
все на дітей з середнім рівнем здібностей, все ж таки вважає за необхідне звертати на дітей обдарованих
особливу увагу, стверджуючи, що "набагато більше виховання потребують люди талановиті, так як активний розум, не будучи зайнятим чимось корисним, займеться непотрібним, пустим і пагубним. Чим
родючіше поле, тим більше воно дає чортополоху і терену. Так і видатний розум, якщо його не засіяти
насінням мудрості та доброчинності. Як діючий млин, якщо в нього не підсипати зерна, тобто матеріалу
для перемелювання, стирає сам себе, ... так і рухливий розум позбавлений серйозної роботи, буде взагалі
наповнюватися мізерним, порожнім і шкідливим вмістом і стане причиною власної загибелі" [3:19].
Я.Коменський глибоко впевнений, що те, "якими діти народжуються, ні від кого не залежить, але щоб
вони шляхом правильного виховання стали добрими, – це залежить від нас" [5:107]. Великий педагог
пише, що "всіх людей слід вести до одних і тих же предметів мудрості, моральності і доброчинності".
Адже, "як би не відрізнялися люди один від одного здібностями, всі вони володіють однією й тією ж
людською природою, мають одні й ті ж самі органи" [5:107]. Я.А.Коменський був певний того, що всі
діти мають навчатися у школі разом, де "тупіші перемішувалися б із більш розумними, повільніші з
більш швидкими, вперті зі слухняними і вчилися б за одними і тими ж правилами й прикладами доти,
доки вони потребуватимуть керівництва. А після закінчення школи нехай кожен пізнає і засвоює науки з
тією швидкістю, з якою він може" [5:108]. Проте, тут мова йде тільки про школу рідної мови, де мають
навчатися, на думку Я.Коменського, всі діти обох статей та різних станів. Адже видатному педагогу вважалося передчасним на шостому році життя вирішувати, до якого виду діяльності має хист дитина – до
наук чи ремесла: "у цьому віці ще недостатньо проявляються розумові здібності та нахили; і те, й інше
краще з’ясувати пізніше" [3:96]. Латинська школа була призначена Я.Коменським для тих "отроків, устремління яких виявилися вищими, за справу ремісника". До академії ж мають вступати "тільки вибрані
розуми, цвіт суспільства", а всіх інших видатний педагог пропонує спрямовувати до "плуга, ремесла та
торгівлі, зважаючи на їх природні схильності" [3:105]. "Потрібно однак, слідкувати за тим, - попереджав
великий педагог, - щоб академіки виховували тільки працелюбних, чесних і здібних людей. Вони не повинні терпіти лжестудентів, які, подаючи іншим шкідливий приклад бездіяльності і розкошів, переводять
батьківське майно і гублять свої роки". Для зарахування в академію Я.Коменський вимагає від молодих
людей прояву незвичайних розумових здібностей і накреслює шляхи та засоби їх виявлення. Він пропонує по закінченні латинської школи влаштовувати публічні іспити. На основі цих іспитів директор школи міг би визначити, кого із випускників слід направляти для дальшої освіти до академії, а кого призначати до інших професій. З тих, хто здатний продовжувати навчання в академії, директор повинен визначити, хто найбільш придатний до діяльності богослова, а хто до діяльності юриста чи медика. При цьому
беруться до уваги також потреби церкви і держави [4:146].
Узагальнюючи погляди Я.Коменського на природу здібностей особистості, можна сформулювати деякі висновки. Проблема природи та розвитку здібностей особистості досліджувалася видатним чеським
педагогом достатньо глибоко. На його думку, кожна людина певною мірою наділена природними даними
у вигляді таланту і здібностей від самого свого народження. При цьому Я.Коменський впевнений, що
здібності можуть бути вдосконалені і розвинені шляхом виховання. Видатний мислитель визнає існування нерівності у наділенні людини певними здібностями, на основі чого ним здійснено спробу створення
оригінальної типології дітей. Першопричину існування такої різниці у здібностях пояснює божим призначенням кожної особистості. При цьому видатного педагога характеризує оптимістична віра у дитину
та її можливості. Погляди Я.Коменського на природу здібностей характеризуються суперечливістю, що
пояснюється характером його світогляду та недостатнім рівнем розвитку науки того часу. Обдарованість
розглядається ним як відхилення від норми, яке має бути компенсованим правильним вихованням і поверненим до середнього рівня. При цьому видатний педагог формулює ряд пропозицій стосовно організації
виховання та навчання як обдарованих дітей, так і таких, що відстають у своєму розвитку.
Педагогічні ідеї великого дидакта пережили свого творця на кілька століть. І якби на його книгах не
стояли дати сімнадцятого століття, їх можна було б прийняти за сучасні педагогічні твори, настільки вони актуальні і життєздатні сьогодні.
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Антонова О.Є. Проблема способностей и одарённости в педагогической системе Я.А.Коменского.
Анализируются взгляды выдающегося чешского педагога Яна Амоса Коменского на проблему природы
человеческих способностей. Характеризуются его предложения относительно организации процессов
воспитания и образования одарённой личности.
Antonova O.Ye. The problem of abilities and natural gifts in John Amos Comenious’ pedagogical system.
The paper analyses the views of the outstanding Czech educational reformer John Amos Comenious (Jan Amos
Komensky) on the nature of human abilities. It features his suggestions concerning organization of the process
of upbringing and educating a gifted personality.
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ВПЛИВ ІДЕЙ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКА
У статті розглянуто вплив ідей педагогіки і психології життєтворчості на формування особистості
старших школярів. Виділено сучасні наукові підходи (генетичний, змістовий, логічний, технологічний,
терапевтичний) та чинники, на основі яких проаналізовано умови успішного соціального становлення
учнівської молоді.
Проблеми проектування життєтворчості особистості старших школярів та її успішності вже тривалий
час знаходяться у центрі уваги вітчизняних та зарубіжних науковців (Л.В.Сохань, В.І.Шинкарук,
Е.І.Головаха, В.М.Доній, І.Г.Єрмаков, Н.В.Титаренко, К.О.Абульханова-Славська, Н.І.Соболева,
З.Фрейд, К.Г.Юнг, В.Франкл, Е.Фромм). Однак у зв’язку з кардинальними змінами, що відбуваються у
системі освіти, зокрема входженням України до Болонського процесу, під впливом соціальнокультурних чинників ідеї педагогіки життєтворчості набувають нового звучання.
Актуальність дослідження полягає в тому, що проблема людського життя відображає духовноморальні цінності цивілізації. Проте ускладнення соціально-економічної ситуації, зростання кризових
явищ в учнівському молодіжному середовищі вимагає нової філософії освіти і виховання. Теорії самовдосконалення, самоактуалізації особистості стають підґрунтям розвитку її природного потенціалу, збагачення внутрішньої структури мотивації. Все це вимагає пошуку новаційних підходів до розв’язання
даної проблеми відповідно до вимог суспільства щодо його спрямованості на загальнолюдські цінності
гуманізації та демократизації суспільства.
Ці причини зумовили висування на перший план у нашому дослідженні ідей та принципів педагогіки
життєтворчості та їх вплив на формування самодостатньої особистості, у центрі якого знаходяться проблеми соціального та професійного самовизначення особистості.
При розробці життєтворчого підходу були проаналізовані теоретико-методологічні засади соціального становлення особистості та сучасні дослідження у сфері філософії, психології, педагогіки, соціології, орієнтуючись на інтегративні тенденції, які спостерігаються у суспільних та природничих науках.
Науковцями виявлено нелінійну, багаторівневу детермінацію життєтворчого становлення особистості, за
яким даний процес може виступати як у річищі інтегративних, так і дезінтегруючих цілісність особистістих тенденцій. Регуляція механізмів саморозвитку особистості вимагає і від педагога високої методологічної культури, знання та уміння використовувати як загальні життєтворчі закономірності, так і особливості цілеутворення та проектування життєдіяльності особистості.
Нами виділено чотири аспекти життєтворчого підходу (генетичний, змістовий, логічний та технологічний), на основі яких проаналізовано сучасні тенденції успішного соціального становлення особистості
молодої людини.
1. Генетичний аспект пов’язаний з виявленням загальної соціально-історичної основи життєтворчості
у процесі оволодіння старшокласниками стратегіями життя особистості та дослідженням впливу конкретних чинників на проектування даного процесу. Причому соціально-педагогічна спрямованість аналізу
даного аспекту задається філософськими концепціями, які акцентують увагу на саморозвиток, самозміну людини в процесі її життєдіяльності як об’єктивну сутнісну характеристику, що визначає гуманістичну спрямованість соціального становлення особистості. Відомо, що людська життєдіяльність розгортається у фізичному, соціальному просторі і часі. Життєдіяльність особистості – це організація процесу
життя на основі соціальних форм і способів діяльності, спілкування, поведінки, що склалися історично.
Дане поняття охоплює весь план життя особистості: її становлення, розвиток, зміни [1:35].
2. Змістовий аспект пов’язаний з діалектикою потрібного і сущого. Життєтворчий підхід відображає
єдність прояву особистості у різних видах діяльності та її певну ієрархію. Водночас особистість є організуючим центром предметно-діяльного і споглядального, раціонально-аналітичного і почуттєвопереживального відношення до світу. Існують реальні протиріччя між формуванням життєтворчих
знань, умінь, навичок і мірою їх відповідностей сучасним суспільним та особистісним вимогам. Кризові
явища потребують дослідження життєтворчих проблем у більш широкому соціальному контексті - інноваційних, регресивних та еволюційних тенденцій життєустрою молодої людини, які сприяють або не
сприяють виробленню продуктивної життєвої програми особистості.
3. Логічний аспект базується на виявленні логічного підґрунтя сутнісного взаємозв’язку емпіричних
характеристик досліджуваного процесу як інтеграційної бази у рамках життєтворчого підходу філософських, соціологічних, психолого-педагогічних та інших характеристик. До даного аспекту відносяться й
дані про спрямованість регуляції процесу соціального становлення та можливість опори на взаємозв’язок стрижневих якостей і характеристик особистості старшокласника (потрібносно-мотиваційна сфе© Дубасенюк О.А., 2004
80

О.А. Дубасенюк. Вплив ідей життєтворчості на формування особистості старшокласника

ра, життєтворчі уміння та навички; загальні і спеціальні, стратегічні та тактичні уміння та навички). Такий підхід закладає теоретичне підґрунтя моделювання зв’язків між етапами процесу, що вивчається, на
основі аналізу характеру зв’язків між сутнісними характеристиками розвитку особистості старшокласника, що визначає його життєтворчу спрямованість та інші її підструктури.
4. Технологічний аспект життєтворчості передбачає застосування системного та діяльнісного підходів, що завдає загальну логіку даного процесу, який вміщує наступні компоненти: цільовий, діяльнісноопераційний, предметно-інформаційний та оцінно-результативний, що ґрунтується на експериментальному дослідженні напрямів та способів реалізації життєтворчих функцій. Крім того технології являють
собою сукупність знань, правил, методів, засобів оптимальної організації освітньо-виховного процесу,
які можуть застосовуватися у життєтворчій діяльності.
Особлива увага акцентується на цільовому компоненті технології життєтворчості, враховуючи здобутки світового досвіду (Б.Блум, П.У.Крейтберг, Д.Б.Кретвол, Ф.Янушкевич) та досягнення вітчизняних
учених та науковців близького зарубіжжя (С.У.Гончаренко, І.Є.Єрмаков, Г.М.Несен, С.О.Сисоєва,
А.М.Алексюк, А.М.Борисова та інші ). На цій основі було сконструйовано таксономію цілей у пізнавальній та емоційно-ціннісній сфері.
До пізнавальної сфери відносимо цілі оволодіння старшокласниками життєтворчими знаннями (людське життя як предмет пізнання), що передбачають не тільки їх відтворення, інтерпретацію, аналіз, конструювання, узагальнення, оцінку, але й формування життєтворчих умінь та навичок, розвиток творчого
потенціалу особистості. У даній таксономії звертається увага на процес розв’язання життєвих проблем,
життєвих ситуацій яке конвергентного, так і дивергентного характеру. Крім того молоді люди мають
глибоко осмислити сутність таких понять, як "життєва позиція", "життєвий успіх", "життєві досягнення", "продуктивність життя", "повнота життя", "життєва криза", "мистецтво життя", "задоволеність життям" тощо.
До емоційно-ціннісної сфери відносимо цілі формування у старшокласників емоційно-особистісного
ставлення до світу, інших людей, до самого себе, до оточуючого середовища. Процес цілепокладання
передбачає поступовий розвиток у юнаків життєтворчих поглядів, переконань, осмислення людського
життя як багатогранного, динамічного процесу. Цільові орієнтири повинні сприяти розвитку вольових
аспектів активності особистості, які спрямовані на розгортання життя за власною програмою та на оволодіння вміннями та навичками планування свого часу і виділення головного та другорядного для даного моменту життя; наполегливості, цілеспрямованості у досягненні намічених рубежів. Важливе значення має такий показник як задоволеність життям. Він означає емоційно-ціннісне відношення особистості до свого життя як до цілого, що інтегрується у складному почутті: ставленні особистості до свого
життєвого кредо, життєвої програми [1:49].
Слід врахувати, що рання юність – період стабілізації інтелектуальних і духовних потенцій, фізичних
можливостей старших школярів. Рушійною силою у цьому віці виступає протиріччя між значним підвищенням суспільних вимог до особистості, творчих здібностей молодої людини і тим реальним рівнем її
психічного розвитку, який вона досягла. На зміну особистісному спілкуванню з однолітками, приходить
етап професійного самовизначення, що потребує відповідного рівня психічної, духовної і громадянської
зрілості юнаків, досягнувши якої, вони можуть стати повноцінними членами соціуму та його суспільних
інституцій.
Серед значущих проблем життєтворчості виділяємо процес формування усвідомлення важливості сенсу життя старшокласниками. Юнацтво – найбільш плідний період для розуміння значення і необхідності життєтворчості, який є показником зрілості особистості. З наукової літератури та практичної педагогічної діяльності відомо, що процес формування усвідомлення життєтворчості відбувається під впливом
безпосередніх та опосередкованих обставин та чинників. Певною мірою на особистість старшокласника
впливають батьки, педагоги, друзі. Проте їх ставлення до порад дорослих не завжди сприймається позитивно, як керівництво до дії.
Опосередковано впливають на юнаків засоби масової інформації, зокрема телебачення, відеофільми,
художня література, мистецтво тощо. На кафедрі педагогіки Житомирського державного університету
проведено дослідження соціальних чинників формування особистості підлітків у м. Житомирі (ЗОШ №
6, 7, 14, 23, 27, 30), а також у школах Овруцького, Любарського, Коростенського, Коростишівського районів Житомирщини. Всього дослідженням було охоплено 500 учнів та 150 учителів. За результатами
дослідження виділено ряд провідних мікрофакторів соціалізації учнівської молоді, серед найбільш вагомих чинників вчителями та учнями виділено: сім’ю (0,95; 0,78), народні звичаї, традиції (0,88;0,8), школу
(0,93; 0,83), самовиховання (0,9; 0,86) та самоосвіту (0,85; 0,86), засоби масової інформації (0,9; 0,56)
об’єднання ровесників (0,85; 0,8). Визначені чинники соціалізації особистості юнаків потребують надання професійної індивідуальної допомоги з боку педагога при вирішенні старшокласниками життєтворчих
задач, особистісних і міжособистісних конфліктів. Молодим людям необхідна допомога у разі виникнення життєвих проблем, пов’язаних із самопізнанням і самосприйняттям, визначенням життєвої стратегії та
життєвої програми, сенсу буття, адаптацією до умов нової соціокультурної ситуації. Все це вимагає від
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учителів не тільки нових установок, поглядів на особистість та проблеми сьогодення учнівської молоді,
але й принципово нової стратегії і тактики виховної роботи.
Однією з особливостей юнацького віку є надмірна вразливість і динамічність у судженнях і висновках. У цілому – це позитивне психологічне явище, проте воно може перерости у негативну лінію поведінки за умови, коли переконання і погляди молодої людини не відповідають суспільним вимогам та моралі. Багатьом старшокласникам бракує критичного ставлення до себе, до своїх вчинків, думок, оцінок,
прагнень. І водночас їм властиве надто критичне ставлення до дій інших, особливо дорослих – батьків,
учителів. Дорослі ж не завжди розуміють прагнення молоді до самостійності, тлумачать подібні явища
як невихованість, некультурність, розпусту. На цій основі виникають особисті конфлікти між старшими
і молодшими, між батьками і їх дітьми, між вчителями та учнями [2:84-85].
Багато стресових ситуацій у юнаків пов’язано з труднощами пошуків відповіді на питання типу: "Хто
я? Який я і до чого слід прагнути? Яку професію мене обрати? Це виникає у разі відсутності чіткого
уявлення про свої істинні здібності і можливості. Особливо важко зробити осмислений вибір професії,
якщо у родині утвердилися стереотипи відносно престижних професій або певні сімейні традиції (династії професій), тобто думка молодої людини не співпадає з позицією батьків або друзів. Деякі юнаки у
розв’язанні своїх проблем повністю покладаються на батьків, їх думку, зв’язки, що теж пізніше може
негативно вплинути на їх долю. Наприклад, у сім’ї всі дорослі обирали професію лікаря. Проте донька
вирішила обрати професію художника, маючи певні здібності. Батьки ж вважали, що це несерйозна професія і наполягали на продовженні сімейних традицій. Донька підкорилася вимогам батьків і поступила у
медичний заклад. Проте вона не змогла там навчатися і змушена була покинути навчання.
Серед найбільш складних проблем, з якими стикається молодь, відносимо у першу чергу такі, як їх
відірваність від життєвих реалій, непристосованість до життя в нових умовах [3: 505-506]. Самостійна
особистість – це така, яка спроможна вирішувати складні життєві проблеми і знаходити найкращий вихід
у скрутних ситуаціях, прагне до самоактуалізації, до усвідомлення майбутнього. Педагогам, батькам слід
враховувати при спілкуванні з молодими людьми особливості їх емоційного стану, притаманний їм
юнацький максималізм, високий рівень критичності, неспроможність бути завжди об’єктивними.
Проте розробка життєвої програми вимагає від молодих людей сформованості відповідних особистісних якостей, рис характеру. Крім того, необхідно враховувати, що " у часи великих суспільних змін
членами суспільства як масовий феномен переживається зворушення душі. Це явище спричинює крах
тих цінностей і норм, за якими жили люди до цього, в тому числі руйнування ідеалів і ідолів, яким вони
вклонялися…" [4:68]. Кризові явища посилюють неспокій, тривожність, психологічну нестійкість, провокує зростання протиправних дій молоді.
Зарубіжними психологами розроблений терапевтичний напрям (А.Еліс) та на цій основі створена терапія раціонально-емоційної поведінки індивіда (Г.Б. Морріс), яка у контексті сучасного розвитку психологічної науки являє собою цілісний підхід до емоційно-духовного зростання особистості. Філософська концепція ТРЕП виходить з того, що життєві проблеми кожної людини спричинені здебільшого власним ставленням, поглядами, світобаченням і думками про себе та інших. Люди самі собі ускладнюють
життя, нераціональними думками провокуються неадекватні, деструктивні емоції. Необхідно навчитися
змінювати погляди, які викликають емоційну неврівноваженість, і тим самим покращити розумове здоров’я, плідно розв’язувати особисті проблеми, жити комфортно і продуктивно [5:78]. Тобто проблемна
поведінка молодої людина може виникати в ситуації, коли вона, приймаючи рішення щодо себе самої
або інших людей, спирається на засвоєні нераціональні погляди. Враховуючи позиції ТРЕП, доцільно
замінити нелогічні погляди, перейняті від батьків, інших дорослих, однолітків, школи, телебачення та
інших джерел впливу на слушні раціональні думки, що ведуть до емоційної стабільності.
Трансформуючи ідеї А.Еліса та Г.Б. Морріса, виділимо нераціональні положення, що ведуть до проблемної поведінки особистості старшокласників:
1. Мене повинні щиро любити та схвалювати мої вчинки всі, кого я поважаю.
2. Люди, які мені шкодять , - погані, і я повинен їх за це звинувачувати і засуджувати.
3. Життя – страшне, загрозливе, жахаюче і веде навіть до катастрофи власного Я, якщо все не так, як
мені хочеться.
4. Я такий нещасний, коли чинять тиск ззовні. Коли справи йдуть погано, у мене мало засобів, щоб
керувати своїми почуттями.
5. Мені здається, легше уникнути труднощів, аніж зустрітися з ними; дуже непросто бути самодисциплінованим. Не повинно бути так складно.
6. Люди і речі мають бути кращими, ніж вони є. Жахливо не розв’язати проблем, які поставило переді
мною життя.
7. Навіщо докладати зусиль для одержання бажаного? Можна досягти стабільного успіху, лишаючись
інертним, і без зобов’язань.
Нераціональні погляди викликають у молодих людей відповідні почуття: недооцінка життєвої ситуації, тривога, занепокоєння майбутнім, нездатність протистояти життєвим труднощам. Порушення у пове82
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дінці, що випливають з поглядів, спрямованих на самопоразку, можуть виявлятися у негативному ставленні до навчання, батьків, оточуючого середовища, зловживанні алкогольними та наркотичними речовинами, антисоціальній поведінці.
Згідно раціонально-емоційній теорії формування позитивного мислення або розвиток раціональних
думок відбувається тоді, коли нераціональні погляди піддаються сумніву [5:79]. Раціональне мислення
корисне молодим людям тому, що забезпечує емоційну стабільність. Технології терапевтичного напряму
спрямовані на конкретику життя, а не на впливи несвідомого, оточення чи минулі події. Розмірковуючи
логічно, людина розгортає перед собою картину раціонального ставлення до всіх сторін життя.
За висловом психологів та педагогів, – старшокласники – це люди орієнтовані на майбутнє. Фундаментальна традиційна формула потреби розвитку усвідомлення юнаками майбутнього звучить так: "Перейнятість майбутнім є можливою і необхідною засадою для виживання людини". Важливість цього усвідомлення як визнаної зміни в індивідуальних та соціальних цінностях трансформує сучасні погляди на
поведінку людини [3:315-317].
Молоді люди мають утруднення у житті, їм не вистачає вміння жити у нових суспільних умовах.
Слід розвивати у них здатність орієнтуватися в життєвих ситуаціях, реалістично оцінювати їх, робити
правильний вибір, який забезпечує успіх; обирати оптимальні засоби вирішення тих чи інших життєвих
проблем; вміння "прораховувати" наслідки рішень та дій у ситуаціях підвищеного ризику; вміння будувати свої стосунки з іншими людьми; вміння виводити себе зі стану психічної напруги, стресу та ін. Впевненість старшокласників у своїх здібностях зростає, якщо учні отримують від учителя позитивну оцінку, схвальний аналіз успіхів стосовно успішного просування їх життєдіяльності [6:95]. Вчителю важливо
надати учню інформацію щодо його успіхів в різних формах: у формі оцінки, у формі змістової інформації щодо того, які навички розвинулися в нього у процесі життєтворчої діяльності.
Необхідною психолого-педагогічною процедурою, яка має значну вагу у механізмі життєвого самовизначення стає осмислення особистістю її життєвої перспективи, яка взаємопов’язана з соціальною
перспективою, що закладена у соціальній програмі суспільства, соціальної групи, до якої належить особистість. Така процедура життєвого пошуку самовизначення вимагає розвитку стратегічного мислення
або здатності передбачати можливий хід подій як соціальних, що в них включене життя особистості,
так і подій індивідуального життя.
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Дубасенюк А.А. Влияние идей жизнетворчества на формирование личности старшеклассника.
В статье рассматривается влияние идей педагогики жизнетворчества на формирование личности
старших школьников. Выделены современные научные подходы (генетический, содержательный, логичный, технологический, терапевтический) и факторы, на основе которых проанализированы условия успешного социального становления ученической молодежи.
Dubasenyuk O.A. Influence of the "vital of the "vital creativity" pedagogy and psychology on formation of
senior pupils’ personalities. The paper distinguishes creativity" ideas on formation of senior pupils’ personalities.
The paper features the influence of the ideas the present-day scientific approaches (genetic, content-based, logical, technological, therapeutic) and factors which serve the basis for analysis of conditions necessary for successful social maturation of senior pupils.
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РОЛЬ НАРОДНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
У статті розкрито актуальну суспільно-педагогічну проблему – вплив народного музичного мистецтва
на формування громадянських якостей, зосереджено увагу на виховному потенціалі національного музичного фольклору.
У наш час, коли відбуваються широкі процеси становлення державності, культурно-національного
відродження країни та повернення народу до своїх духовних скарбів, виховна роль народного музичного
мистецтва набирає нової сили.
Провідні вітчизняні педагоги й музикознавці одностайно стверджували, що музика більше, ніж будьякий інший вид мистецтва, впливає на формування ідейних і морально-етичних почуттів, національної
самосвідомості, виховання всебічно розвиненої особистості, засвоєння історії та культури свого народу.
Історично від покоління до покоління передавалися знання, ідеї, соціальний досвід, моральні цінності, норми поведінки. Вони засвоювалися і використовувалися в житті, послідовно розвиваючись, передавалися у спадок наступним поколінням. Одним із важливих засобів збереження і передачі цінних здобутків було народне музичне мистецтво.
Проблеми виховання молоді засобами народного музичного мистецтва традиційно займали значне
місце в науково-педагогічних дослідженнях провідних педагогів, композиторів, фольклористів. Над розробкою ідей виховання молоді за допомогою музики працювали: М. Грінченко, В. Гошовський,
А. Іваницький, Д. Кабалевський, Б. Кирдан, Ф. Колесса, О. Кошиць, М. Леонтович, М. Лисенко,
І. Ляшенко, О. Правдюк, Д. Ревуцький, М. Сумцов, В. Сухомлинський, С. Шелухін та ін..
Важливого значення ролі музичного мистецтва у формуванні громадянських якостей особистості надавав видатний педагог В. Сухомлинський. Він вважав музику мовою почуттів, яка поєднує моральні,
емоційні, естетичні сфери людини. На його думку, музичне виховання – це не виховання музиканта, а
перш за все виховання людини. У своїй праці "Народження громадянина" В. Сухомлинський наголошував на тому, що пізнання світу почуттів неможливе без розуміння і переживання музики, без глибокої
духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї. Без музики важко переконати людину, яка
вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання – основа емоційної, естетичної, моральної
культури [1: 454].
У ході наукового пошуку встановлено, що народна музична творчість – це традиційне історично сформоване та сучасне народне музичне мистецтво або музичний фольклор. Термін "фольклор" уперше
вжив англійський учений-археолог, спеціаліст зі стародавньої історії Уільям Томс у 1846 р. [2: 135;
3: 15]. У перекладі з англійської мови він означає "народна мудрість", "народне знання", "народна творчість". Фольклор у вузькому, філологічному значенні – один з видів народного мистецтва, у якому
розкриваються образи, створені за допомогою поетичних слів.
Ознайомлення з широким колом фольклорних явищ, які упродовж століть становили суть культурного й освітнього життя українського народу, надало уявлення про традиційне народне музичне мистецтво.
Навіть з появою й розвитком в Україні професійних мистецьких форм народне музичне мистецтво залишилося важливим засобом задоволення культурно-педагогічних потреб та формування громадянських
якостей молодого покоління.
Аналіз першоджерел показав, що народне музичне мистецтво – це колективна творчість, яка відображала характер народу, його думки і почуття, його життя, побут, трудову діяльність, суспільну боротьбу
тощо. Музична творчість мала ідейно-емоційний вплив на особистість і була важливою як для вивчення
минулого, так і для формування позитивних особистісних і громадянських якостей сучасної молоді [4:
144-149]. Народна музика привертала до себе увагу педагогів, психологів, публіцистів, етнографів, громадських діячів і культпрацівників.
Народ – талановитий педагог. Він надавав формуванню громадянських якостей особистості першорядного значення. Народну музичну культуру можна назвати неписаним підручником з педагогіки, який
мав значні дидактичні можливості. Вона століттями вбирала досвід, мудрість, знання, досягнення і передавала їх підростаючому поколінню. Вивчення музичної культури допомагало молоді усвідомити себе як
особистість, розвивати естетичний смак, формувати здатність оцінювати події, допомагало засвоювати
цінності культури народу, примножувати педагогічний досвід попередніх поколінь.
© Єлагіна Т.В., 2004
84

Т.В. Єлагіна. Роль народного музичного мистецтва у процесі формування громадянських якостей особистості

Народне музичне мистецтво – джерело знань і засіб формування національного світогляду, ціннісних
орієнтацій, морально-етичних переконань особистості засобами кращих зразків народної музики. За його
допомогою було можливим здійснення емоційного впливу на молодь з метою формування таких громадянських якостей особистості, як почуття патріотизму, інтернаціоналізму, національної гордості й гідності, свідомості й самосвідомості, любові до Батьківщини.
Українське музичне мистецтво включало твори, які пропагували високі моральні норми та ідеали і
передавали уявлення про головні загальнолюдські цінності: знання свого родоводу, громадянський
обов’язок, історичну пам’ять. У ньому були втілені ідеали й прагнення народу, його думки, почуття, мрії
та фантазії. Учені-дослідники (О. Воропай, О. Дей, В. Гнатюк, М. Грінченко, Ф. Колесса, М. Леонтович,
М. Лисенко, Г. Нудьга, О. Правдюк та ін.) вважали, що знання музичної творчості надавало молоді можливість якнайбільше дізнатися про свій народ.
Провідні педагоги вважали, що музичне мистецтво — це вокальна (переважно пісенна), інструментальна, вокально-інструментальна і музично-танцювальна творчість народу, яка побутувала здебільшого в
усній формі і передавалася за допомогою національних виконавських традицій [5: 371].
У кожну історичну епоху створювалися різножанрові твори, які були пов’язані з соціальними, економічними, географічними, психологічними особливостями, а також відображали події свого часу. Вони
співіснували з творами, які виникли раніше, трансформували їх, створюючи на основі існуючих нові твори, які складали національне музичне мистецтво.
Видатний український фольклорист, музикознавець, композитор і етнограф Ф. Колесса вважав, що
українська народна музика розповідала про "довговікову дорогу, яку пройшов український народ у своєму духовному розвитку, та освітлювала в історичній перспективі перехрещування культурних впливів",
які залишили значній слід у народній музичній культурі [6: 19].
Окремі деталі та факти фольклору могли не відповідати історичній дійсності. Це пояснювалося багатовіковими переплетеннями тем і сюжетів.
Пісні – найбільш масовий і популярний жанр музичного мистецтва. Вони не тільки супроводжували
особистість протягом усього життя, а й були проявом духовного життя нації, дієвим засобом виховання
підростаючого покоління й формування його громадянських якостей.
На основі зіставлення різних джерел можна визначити, що народна пісня – це найбільш поширений
вокальний жанр народного музичного мистецтва, одна з найдавніших форм музично-словесної творчості.
Для народної пісні характерна проста і виразна мелодія, образно-емоційний зміст, ідейне спрямування [2;
5; 7].
Народна пісня виникла на ранній стадії формування суспільства і відтоді відігравала важливу роль у
житті народу. На думку видатного українського вченого О. Потебні, пісня така ж давня, як мова, була
продуктом колективної праці, витвором багатьох поколінь. Саме з мови та пісні розвинулися першоелементи духовної культури, на їх основі зростала національна література, музика, філософське сприйняття
світу [8: 194].
Народна пісня виникла у зв’язку з історичними умовами і була тісно пов’язана з розвитком суспільства. Завдяки цьому вона правдиво відображала історію народу. Вона розвивалася, вбираючи в себе ознаки
кожної епохи, зберігаючи й поповнюючи звичаї і традиції народу. У пісні поєднувалися мудрість народу,
багатовіковий досвід, моральні цінності, норми поведінки. Зміни в суспільному ладі і громадському житті, історичні події сприяли створенню нових пісень.
Народні пісні охоплювали події громадянського життя, історію розвитку сім’ї, народної моралі, естетичних поглядів, педагогіку, психологію. У них розповідалося про найважливіші події суспільнополітичного життя народу, сімейні стосунки, побут, розкривались образи національних героїв, їх подвиги в боротьбі проти зовнішніх і внутрішніх ворогів. Історичні відомості трапляються в усіх пісенних пластах, але вони не були історичним документом, бо художні явища в них переважали над історичними [9].
Народні пісні мали важливе педагогічне значення тому, що допомагали здійснювати зв’язок між поколіннями, передавати досвід, виховувати в молоді прагнення до морально-етичних ідеалів. Завдяки своїй простоті і глибокому змісту народні пісні впливали на процес формування громадянських, моральних і
духовних якостей особистості, почуття гордості за свою Батьківщину, піднесення національної гідності.
Завдяки невимушеному запам’ятовуванню народних пісень здійснювався виховний вплив на особистість. Огляд жанрів народних пісень показав, що їх педагогічний вплив на особистість був неперервним
багатогранним процесом.
У новорічних піснях висловлювалися побажання на весь наступний рік, прославлялися працьовитість
і сім’я, бо добробут залежав не тільки від достатку, а й від щастя в родині. Тому в колядках і щедрівках
завжди звучали побажання родинного благополуччя:
...У дзвоники дзвоним, низько ся клоним,
Низько ся клоним, Богу ся молим:
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Ой, дай нам, Боже, ... щастя й здоров’я, прибутки добрі,
Прибутки добрі і з віком довгим,
І з усім домом, і з чесним двором,
І з паніматкою, і з челядою,
І з усім чадом, і з святим людом,
Святим Божеством – Божим Рождеством [10: 59].
У жниварських піснях змальовувалися різні теми: від тяжкої праці до похвали ниві, а також величався
селянин-хлібороб, який радів урожаю – основі добробуту його родини:
Ой, заспіваймо, хай дома почують,
Хай нам вечерять готують.
Утомила нас та широкая нива,
Що тепер нам і вечеря не мила.
Ой, не так нива, як високії гори,
Ой не так гори, як велике жито,
А вже ж нам спину як кілком перебито [10: 432].
У трудових і побутових піснях траплялися елементи навчання різним видам праці:
Воробчику, шпачку, шпачку,
Ци бував ти в нашім садку,
Ци видів ти, як мак сіють?
– Вой вотак сіють мак. (2) [11: 74].
У історичних піснях описувалися реальні події, змальовувалися образи народних героїв, прославлялися любов до Батьківщини, героїзм, вірність, патріотизм і засуджувалися боягузтво, зрада:
Ой та не знав козак, ой та не знав Софрон, як славоньки зажити,
Гей, зібрав військо, славне запорозьке, та й пішов орду бити. (2)
Ой у неділю рано-пораненьку Софрон із ордою стявся,
А в понеділок в обідню годину сам в неволеньку попався (2) [12: 53-54].
Пісні про кохання давали настанови щодо морально-етичних норм міжстатевих стосунків, засуджували невірність, розкривали красу почуттів.
Гумористичні і сатиричні пісні розкривали причини життєвих вад, висміювали все те, що викликало
громадський осуд, суперечило моральним нормам народу.
Видатний український фольклорист, літературознавець М. Сумцов у своїй праці "Українські співці й
байкарі" посилався на статтю М. Грушевського, опубліковану 1907 р. у "Літературному Науковому Віснику", який докоряв українському суспільству "за таке його національне оспальство і лінивство": "Украінський народ має народну музику, мелодію може найбагатшу з усіх культурних народів, а як же безконечно мало використала українська суспільність це багатство, як мало ввела в свій ужиток з цієї скарбниці " [13: 18].
Національне музичне мистецтво – одне з цінних духовних надбань народу за його багатовікову історію, засіб збереження і передачі педагогічної інформації. Відродження, збереження і примноження його
важливе для існування народу. За його допомогою здійснювався зв’язок між поколіннями, передавалися
здобутки, досвід, знання, ідеали.
Вивчення та аналіз українського народного музичного мистецтва сприятиме формуванню громадянських якостей особистості, патріотичних настроїв, допоможе усвідомити свою значущість в умовах розбудови національної системи освіти й виховання молоді.
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В данной статье раскрыта актуальная общественно-педагогическая проблема – влияние народного музыкального искусства на формирование гражданских качеств молодежи, показан воспитательный потенциал музыкального фольклора.
Yelaginа T.V. The Role of Folk Music Art in the Formation of Citizen Values of Personality.
The article focuses on the problem of folk music art influence on fostering active social position of youth and on
the issue of the educational potential of music folklore.

87

Вісник Житомирського університету. Випуск 18. Педагогічніі науки

УДК 378

Ю.О. Костюшко,
асистент
(Житомирський державний університет)

АНАЛІЗ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ:
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
Проаналізовано чинники, що визначають характер міжособистісної взаємодії суб'єкта у
ситуації конфлікту.
Характер міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту залежить від того, на якій стадії розвитку
знаходиться конфлікт. Найбільш повний аналіз динаміки конфлікту, ми вважаємо, здійснили
А.Я.Анцупов та А.І.Шипілов. Під динамікою конфлікту, як правило, розуміють його зародження, розвиток і утвердження. Нам необхідно знайти відповіді на такі питання: З чого визріває конфлікт? Як розпізнати виникнення суперечливої, небезпечної ситуації на етапі виникнення конфлікту, особливо відкритого зіткнення, коли цьому ще можна запобігти? У динаміці конфлікту згадані автори виділяють три періоди, кожен з яких складається з декількох етапів:
1. Латентний період включає такі етапи: виникнення об’єктивної проблемної ситуації між
суб’єктами взаємодії, усвідомлення об’єктивної проблемної ситуації суб’єктами взаємодії; спроба сторін
вирішити об’єктивну проблемну ситуацію безконфліктними засобами; виникнення передконфліктної
ситуації (відчуття безпосередньої загрози сприяє розвитку ситуації в бік конфлікту) [1:287].
2. Відкритий період (конфліктна взаємодія або власне конфлікт) складається з таких етапів: інцидент, ескалація, збалансована протидія та завершення конфлікту. Дослідники пропонують форми завершення конфлікту: розв’язання, врегулювання, затухання, усування, переростання в інший конфлікт.
3. Післяконфліктний період характеризується або частковою, або повною нормалізацією відносин.
Відомий американський дослідник М.Дойч встановив такі фактори, які визначають протікання міжособистісного конфлікту . З позиції мотиваційного підходу він виділив три типи орієнтації в конфліктній
взаємодії. Кооперативна – сторони зацікавлені у співробітництві та взаємовигоді; індивідуалістична –
одна із сторін намагається здобути якомога більше для себе за рахунок іншої. Спираючись на власні дослідження та пошуки учнів, учений стверджує: " Характерні процеси й ефекти, викликані таким типом
соціальних відносин (кооперативним або конкурентним), також мають тенденцію викликати цей тип соціальних відносин" (гіпотетичний закон соціальних відносин Дойча) [2: 176]. Це твердження є дуже важливим для педагогічного процесу, оскільки вчитель, як більш досвідчений і професійно зобов’язаний,
повинен керувати суперечливою взаємодією з дітьми, яка має носити конструктивний характер. Не можна очікувати позитивного розв’язання конфлікту, якщо вчитель реалізує відмінний від кооперативного
(співробітництва) стиль поведінки.
Аналізуючи місце особистості в конфлікті та вплив її рис на якість взаємодії, М.Дойч зазначає, що
пояснення соціальної поведінки в термінах відносно стабільних рис, диспозицій та інших нахилів, притаманних індивіду, зараз розглядається як обмежено корисний [2: 177]. При цьому він розглядав диспозиції таких типів: мотиваційні, риси характеру, когнітивні тенденції, цінності та ідеології, "Яконцепцію", самооцінку. М.Дойч, як і більшість соціальних психологів, пропонує розглядати поведінку
через взаємодію ситуаційних і диспозиційних детермінантів. Виділимо деякі внутрішні потреби, зафіксовані автором, які викликають появу суперечливих відносин і впливають на їх хід: виправдання внутрішніх проблем за рахунок ніби негативних дій з боку опонента; ворожі відносини з кимось, що відволікають увагу від внутрішніх проблем; зовнішня небезпека, що нейтралізує почуття "безглуздя, нудьги та
втоми"; внутрішній конфлікт, який реалізується як прояв ворожості стосовно іншого; проекція неприйнятих свідомістю частин себе на опонента та боротьба з ними через міжособистісну конфліктну взаємодію тощо. Характерним є те, що внутрішні проблеми, які проявляють себе через захисні механізми
психіки і реалізуються в деструктивній взаємодії, закріплюються швидше невдачами індивіда, ніж його
успіхами.
Важливою перешкодою для конструктивних відносин між людьми, як вважав М.Дойч, є їх належність
до різних соціокультурних груп. Він стверджував: "Кожна соціальна категорія має свою власну субкультуру, і відмінності між субкультурами (в очікуваннях, звичаях, мові, нормах, цінностях і т. ін.) можуть
вести до взаємонерозуміння, стереотипів та забобонів, що впливають на здатність людей із різних категорій успішно вирішувати конфлікти між собою" [2: 184]. Все це сприяє виникненню конфлікту, а не
його позитивному розв’язанню.
Учений дослідив і класифікував ряд процесів, які сприяють закріпленню та ескалації суперечливої конфліктної взаємодії. Перші з них ми розглянули більш докладно, до них належать: орієнтація на конкуренцію (суперництво), що викликає відносини типу "виграш-програш"; внутрішньоособистісні конфлікти, які
проявляють себе через міжособистісні; виникнення чи існування "анархічної соціальної ситуації" [2: 188]
(відсутність умов соціального порядку та взаємодовіри і як наслідок – домінування цинічних індивідів);
когнітивна ригідність, що викликає хибні судження та "тунельне" бачення; мимовільна зв’язаність, що
означає залежність від власних жорстких позицій, переконань, принципів; самовиконувані пророкування;
© Костюшко Ю.О., 2004
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порочні спіралі ескалації (ухилення від проблеми, підміна однією із сторін предмета, який викликає конфлікт, новим, де вона почуває себе більш впевнено, одна із сторін зосереджує зусилля на слабких сторонах
іншої тощо); конфлікт як азартна гра (гра заради гри або виграти будь-якою ціною).
Х. Корнеліус і Ш.Фейр виділяють певні сигнали конфлікту, які розширюють наше уявлення про хід
суперечливої взаємодії. Першим сигналом, який вони розглядають, є криза, що характеризується такими
чинниками: розрив відносин з партнером по взаємодії, насильство, звинувачення один одного, втрата контролю над емоціями та нормами поведінки. Напруга виступає другим сигналом. Вона викривляє сприйняття партнера та його дії – з’являються негативні установки, погіршуються стосунки, виникає занепокоєння, тривога. Третім сигналом є непорозуміння – робляться хибні висновки із ситуації, зникає взаєморозуміння. Четвертий сигнал – інцидент – викликається тимчасовим хвилюванням або роздратуванням. Дискомфорт виступає останнім сигналом. Це майже інтуїтивне відчуття, що щось відбувається не так. Дослідники вважають: "Якщо ви навчитеся розпізнавати сигнали дискомфорту та інциденту і швидко реагувати
на них, то ви у змозі перешкодити виникненню напруги, непорозуміння та криз" [3: 66].
Крім того, вчені виділяють ряд "саботажників спілкування", які вочевидь відтягують процес вирішення конфлікту. До них належать: погрози, накази, негативна критика, неприємні прізвиська, слова типу
"ви повинні...", приховування важливої інформації, несвоєчасні поради, відмова від обговорення проблеми, змагання тощо.
Найбільш повний аналіз з позиції системного підходу взаємодії в ситуації конфлікту викладений у
праці Е.А.Орлової та Л.Б. Філонова "Взаємодія у конфліктній ситуації". Автори зазначають: "Наявність
конфліктної ситуації зовсім не передбачає, що взаємодія людей буде розвиватися за якоюсь єднією схемою" [2: 381]. Базуючись на дослідженнях Л.Козера, Б.Боулдіна, Т.Шелінга, Р. Уолтона, Дж. Кросса,
С.Зігеля, А.Рапопорта та ін., вони виділяють три підходи щодо поведінки суб’єктів у ситуації конфлікту:
ухилення від суперечливої ситуації, переговори та боротьбу (власне конфліктну взаємодію). Велику увагу вчені надають переломним моментам, які детермінують прийняття рішення про вибір того чи іншого
підходу. Виділені ними фази розвитку взаємодії в суперечливій ситуації визначають її як конфліктну:
1) усвідомлення індивідами ситуації як конфліктної;
2) вибір підходу (стратегії) , який визначає хід взаємодії;
3) прийняття рішення про дії в межах вибраного підходу.
Учені стверджують, що конфліктна ситуація переходить у відкрите зіткнення – конфлікт, коли хоча б
один із учасників відмовляється від усталених відносин й обирає "переговорну" (кожна із сторін отримує
не все, до чого вона прагне) або "конфліктну" стратегію (кожна із сторін з допомогою всіх можливих у
неї засобів діє таким чином, щоб одержати максимум бажаного).
Крім вищезазначених фаз, велику увагу автори приділяють факторам, які свідчать про конфліктність
ситуації. По-перше, це відчуття ситуації як такої, що несе загрозу. Саме воно є поштовхом до сприйняття
її як конфліктної. По-друге, уявлення про несумісність цілей учасників взаємодії дає сигнал щодо появи
небезпеки. Виникнення фрустрації цілей та намірів виступає третім фактором.
Сприйняття ситуації як конфліктної хоча б одним із учасників викликає ряд негативних емоційних
переживань: підвищена тривога, страх, ворожі почуття, бажання чинити опір, упередженість, агресивність і т. ін. Саме вони стимулюють іншого учасника до протидії та виконують "мобілізаційну функцію".
Поява негативних емоційних переживань є четвертим фактором, який свідчить, що ситуація сприймається суб’єктами взаємодії як конфліктна. Як зазначають автори, всі показники (фактори) конфліктної ситуації можуть бути присутніми в ході взаємодії окремо або в певних сполученнях.
Розвиваючи ідеї Л.С.Виготського, О.М.Леонтьєва, С.Л.Рубінштейна, Б.Ф.Ломова, Л.Б.Філонова,
С.В.Ковальова, А.У.Хараша та ін. про єдність індивіда та середовища, їх взаємозумовленість, Н.В.Грішина
вважає, що наявність суперечностей не обов’язково переводить ситуацію в конфліктну. Спираючись на
дослідження Е.А.Орлової, Л.Б.Філонова, поділяючи думку Ю.М.Ємельянова, вона стверджує, що із суперечливої ситуації людина може "сконструювати" конфлікт, але вона (ситуація) може одержати й інший
розвиток [4: 172]. Авторка наголошує при цьому на визначальній ролі когнітивних процесів.
Дослідниця чітко фіксує точки переходу актуальної ситуації в конфліктну та початок конфліктної взаємодії. Вона зауважує, що зміст ситуації детермінований як зовнішніми, так і внутрішніми факторами, а саме:
- об’єктивні фактори (на рівні загальнолюдського сприйняття та оцінки викликають типові реакції);
- групові фактори (об’єктивний вплив соціальних та культурних умов функціонування індивідів);
- індивідуальні фактори (суб’єктивні, пов’язані із особистісними характеристиками).
Як і більшість дослідників, Н.В.Грішина вважає, що дії учасників конфлікту мають бути "взаємоспрямовані і взаємозумовлені, скоординовані та взаємоузгоджені" [4: 208]. Одна з не багатьох, вона приділяє велику увагу в регулюванні конфліктної взаємодії цілям та мотивам опонентів, справедливо підкреслюючи, що виявлення цілей супротивників дає більш повне уявлення про детермінанти процесів, які
відбуваються в конфлікті [4: 212]. Якщо, зазвичай, під цілями розуміють усвідомлений, рідше неусвідомлений передбачуваний образ результату, досягнення якого викликає задоволення, недосягнення – фрустрацію, то для ситуації міжособистісного конфлікту прогнозованість результату не очевидна. Авторка
виділяє три типи цілей, які пов’язані з мотивом "одержати бажане", що визначає предмет конфлікту; з
емоційними установками сторін стосовно один одного; з нормами, які впливають на вибір позиції. Хоча
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цілі й детермінують певною мірою хід суперечливої взаємодії, але вони однозначно не визначають стилю, стратегії, тактики поведінки учасників.
Розглядаючи регулятори конфліктної взаємодії, Н.В.Грішина приділяє велику увагу трьом групам факторів – об’єктивним ситуаційним складовим, соціально-перцептивним механізмам та особистісним детермінантам. Ситуаційний контекст значною мірою впливає на вибір моделі поведінки учасників та
пом’якшує або загострює існуючі суперечності. Дослідниця здійснила аналіз таких ситуаційних складових: кооперативні чи конкурентні відносини існували між сторонами до виникнення конфлікту; наявність сприятливих або несприятливих умов (загальний емоційний фон, жорсткість та гнучкість структури, в якій виникає суперечка; наявність третіх осіб та їх інтереси щодо змісту завершення конфлікту);
поведінка партнера по ситуації визначає власний вибір стратегії взаємодії.
Щодо особистісних характеристик учасників конфліктної взаємодії науковець, базуючись на дослідженнях М. Дойча, виділяє їхні когнітивні, мотиваційні (можливість чи неможливість задоволення потреб індивіда) та моральні (взаємообов’язок, повага до прав іншого, норм у соціумі) орієнтації. Серед
когнітивних складових найбільша увага приділяється комплексам уявлень та очікувань людини і її установкам (схемам, сценаріям, фреймам та ін.). Схема, запропонована М.Дойчем, "я виграв – ти програв", "я
програв – ти виграв", " я виграв – ти виграв" базується на дуальності: ми "за" чи "проти" один одного.
Запропоновані нами базові стратегії міжособистісної взаємодії віддалення та об’єднання фактично ввібрали в себе цю дилему. Якщо людина "за" іншого, то вона певною мірою прагне до мирного співіснування, співпраці, співтворчості, взаємовідповідальності, взаємоповаги, взаємодопомоги тощо, на противагу
"проти", що рано чи пізно призведе до створення фатального соціуму, де кожен сприймає іншого як ворога.
Ми не поділяємо думку Н.В.Грішиної стосовно того, що дуже часто "перебільшується значення особистісних факторів у виникненні конфлікту" [4: 236]. Вона, як і М.Дойч, пріоритет у виникненні суперечливої взаємодії надає ситуаційним детермінантам. На нашу думку, саме особистісні якості та характеристики дають поштовх виникненню суперечливого зіткнення, а ситуативні складові сприяють або не
сприяють вирішенню чи загостренню проблеми (людина сама потрапляє в певні ситуації або їх створює).
Як справедливо зазначав А.Т.Ішмуратов, "конфлікт виникає на порожньому місці" [5: 103].
Соціально-перцептивним регуляторам взаємодії в ситуації конфлікту Н.В.Грішина, як і більшість дослідників, надає особливого значення. Адже конфлікт виникає лише за умови сприймання та усвідомлення
опонентами несумісності цілей, інтересів, позицій, установок тощо. Дослідниця поділяє погляди
Е.А.Орлової, Л.Б.Філонова стосовно того, що не лише когнітивні, а й афективні аспекти значною мірою
впливають на сприйняття образу конфліктної ситуації. Вперше проблему образу конфліктної ситуації почала розробляти Л.А. Петровська, зазначаючи: "Саме ці образи – ідеальні картини конфліктної ситуації, а не
сама реальність є безпосередньою детермінантою конфліктної поведінки учасників" [2: 300]. Образи конфліктної ситуації охоплюють уявлення про себе, про супротивника та середовище, в якому визріває суперечка.
Проаналізувавши великий масив досліджень з цієї проблеми, Н.В.Грішина робить такі висновки:
1. Незважаючи на суб’єктивність сприйняття істинності, саме образи конфліктної ситуації найбільшою мірою визначають поведінку учасників зіткнення.
2. Самосприймання характеризується такими положеннями: "я маю право на істину" та ін.
3. Супротивник несе повну відповідальність за початок суперечливої взаємодії та наділяється негативними рисами й характеристиками, знецінюється його позиція тощо.
Цікавий погляд на взаємодію в ситуації конфлікту виклав А.Т.Ішмуратов. Він вважає, що перехід від
нормального спілкування до конфліктного здебільшого непомітний, а латентність (прихованість) і агресивність є основними характеристиками конфлікту як процесу [5:103]. У динаміці конфлікту дослідник
пропонує розглядати такі фази: латентну, демонстративну, агресивну та батальну. Кожна з фаз є демонстрацією того, як опоненти все більше й більше віддаляються один від одного, аж до бажання повного
знищення супротивника – відкрито виражають невдоволення, припиняють комунікацію (не розмовляють
між собою), оголошують та розпочинають "війну", прагнуть перемогти будь-якою ціною.
А.Т.Ішмуратов пропонує і певні точки переходу від однієї до іншої фази, дещо відмінні від запропонованих Е.А.Орловою та Л.Б. Філоновим:
Перша точка переходу від латентної до демонстративної фази характеризується припиненням здивування й спробою порозумітися та переконати опонента у власній правоті.
Друга точка (демонстративно-агресивна) вказує на перехід від суперечок до припинення контактів.
Третя точка (агресивно-батальна) засвідчує стрибок від прихованої до відкритої агресії – появу власне
конфліктної взаємодії.
Четверта точка (батальна-фінал) – ескалація конфлікту.
В.П.Шейнов, спираючись на результати досліджень, вважає, що 80% конфліктів виникають поза бажанням опонентів. На його думку, вони зароджуються і розвиваються внаслідок ескалації конфліктогенів. Під останніми він розуміє слова, дії (або бездію), які можуть призвести до конфлікту [6: 12]. Якщо на
кофліктоген одного учасника інший відповідає більш сильним, то виникає суперечлива взаємодія, якщо
ж не відповідає, то конфлікт, як правило, не розгортається. Автор виділяє три типи конфліктогенів: праг-
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нення до переваги, прояви агресивності та егоїзму. Для того, щоб перешкодити виникненню конфліктної
взаємодії, одному з учасників необхідно не відповідати конфліктогеном на конфліктоген.
Причину неспроможності подолати суперечності Д.Дена вбачає у двох перешкодах: хибних рефлексах та ілюзіях [3]. Під хибними рефлексами він розуміє ті інстинкти, які актуалізують архаїчні засоби
вирішення конфлікту – "ухилення від спілкування" (розрив взаємовідносин) та "силові ігри" (прагнення
перемогти іншого); ілюзії розглядає як викривлене, неправдиве сприйняття зовнішнього світу. Він виділяє три рівні взаємодії, які загострюють суперечливе зіткнення. Перший – дрібні сутички, які серйозно
не загострюють взаємостосунки. Другий – переростання сутички в зіткнення, яке супроводжується наростанням конфронтації, збільшенням взаємозвинувачень, втратою взаємодовіри, зменшенням бажання
взаємодіяти. Третій – переростання зіткнення в кризу, що проходить на фоні емоційної нестабільності та
бажання розірвати стосунки.
Оригінальний погляд на зміст міжособистісної взаємодії розкрито в структурно-транзактному аналізі
Е.Берна. Базовим поняттям концепції є "стан Я", який фіксує певні стани свідомості та моделі поведінки
(систему почуттів і "набір узгоджених поведінкових схем"), які їм відповідають. Учений виділив три категорії станів: 1) стан "Батька" (екстеропсихіка) – "стани Я", схожі з образами батьків; 2) стан "Дорослого" (неопсихіка) – "автономно спрямований на об’єктивну оцінку реальності"; 3) стан "Дитини" (археопсихіка) – "стани Я, які " ще діють з моменту їх фіксації у ранньому дитинстві та являють собою архаїчні
пережитки" [7: 16].
Трансакцією він називає одиницю взаємодії – стимул або реакцію (у свою чергу, реакція перетворюється на стимул і т. д.). Надалі будемо використовувати такі скорочення : стан "Батька" – Б, "Дорослого"
– Д, "Дитини" – Ди. Метою трансактного аналізу є виявлення в "стані Я", які організовують як стимул,
так і реакцію. Взаємодія між однаковими станами (Д – Д) – називається додатковою трансакцією першого типу. Наприклад, Вчитель: "Хто з вас має інші думки стосовно…", Учень: "Я вважаю, що …" (рис. 1а). Взаємодія між різними станами, за якої стимул і реакція кожного з партнерів залишаються незмінними, називається трансакцією другого типу (Б – Ди, Ди – Б і т.д.). Доки трансакції додаткові, то комунікація між партнерами буде тривати як завгодно довго.
На противагу додатковим, існують перехресні трансакції (Д – Д, Б – Ди). Наприклад, Учень: "Я на
попередньому уроці не зрозумів виклад …", Учитель: " Чим ти слухав? Я ж цілий урок…" (рис. 1-б). Перехресні трансакції або розривають комунікацію, або призводять до конфліктної взаємодії.
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Рис. 1
Крім простих додаткових і перехресних трансакцій, які, в основному, відбуваються на соціальному
рівні, існують приховані трансакції, що, крім соціального рівня, актуалізують і психологічний план
суб’єктів. Ми не будемо аналізувати приховані трансакції, більшість з яких викликає особистісні психологічні проблеми (внутрішні конфлікти). Зазначимо лише, що трансактний аналіз є чудовим інструментарієм у попередженні й керуванні конфліктами.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
У статті проаналізовано результати експерименту з впровадження педагогічної технології формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики.
У вітчизняних та зарубіжних педагогічних технологіях, спрямованих на художньо-естетичну професійну підготовку та виховання (М.П. Лещенко, Н.Є. Миропольська, В.Ф. Орлов, Г.О. Підкурганна та
ін), домінанта відводиться не оволодінню технічними навичками, а гнучкому інтелекту, сформованості
естетичної свідомості, інтеграції різноманітних філософсько-естетичних течій. На відміну від відомих
нам технологій, заснованих на логіці науки "від знань до вмінь", сучасні педагогічні технології побудовані за принципом введення у навчально-виховний процес системи професійних цінностей, спрямування
на розвиток професійних якостей та творчих здібностей особистості і способів діяльності, що забезпечують їх реалізацію.
На основі вивчення сучасних педагогічних технологій художньо-естетичного спрямування, вимог
професійної освіти до якісної підготовки вчителів музики та існуючих інтегрованих програм в галузі
"Мистецтво", було розроблено та експериментально перевірено педагогічну технологію формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики.
Під час розробки даної технології враховувалися чинники, що впливають на професійну підготовку
студента. Процес формування художньо-аналітичних умінь студентів передбачає реалізацію загальнопедагогічних принципів гуманізму, науковості, зв’язку теорії і практики, систематичності і послідовності,
єдності навчання і виховання, оптимальності і варіативності, а основа створення педагогічної технології
формування даних умінь - ідеї інтеграції психолого-педагогічних дисциплін і предметів художньоестетичного циклу, інтенсифікації процесу навчання за допомогою інтерактивних форм і методів, взаємозв’язок об’єктивних і суб’єктивних умов навчання. Результатами процесу формування художньоаналітичних умінь ми вважаємо творчий рівень оволодіння аналітико-інтегративними параметрами художнього мислення, художньо-інформаційну освіченість, уміння розробляти авторські інтегровані уроки
і програми, адекватну самооцінку і коригуючу діяльність в оволодінні професією.
Оволодіння художньо-аналітичними уміннями передбачає єдність теоретико-пізнавальної та практично-професійної діяльності майбутніх учителів музики. "Теоретико-пізнавальна діяльність майбутніх
педагогів охоплює знання способів, на підставі яких здійснюється дія, забезпечується її регуляція і корекція та теоретичні положення і поняття, які реалізуються у змісті дії. Практично-професійна діяльність
студентів спрямовується на відтворення дій і призводить до досягнення практично значущих інтересів"
[1:212].
Експериментальна апробація ефективності запропонованої технології проводилася в умовах навчального процесу. Враховуючи мету та завдання експерименту, були розроблені методика контрольноекспериментальної роботи, визначені критерії оцінок та засоби аналізу кількісних даних, які дозволяють
вивести якісні характеристики досліджуваних умінь.
Дослідження результатів здійснювалося методом констатуючих зрізів відповідно до етапів формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. Всього у формуючому експерименті брали участь 120 студентів: 60 студентів контрольної групи і 60 студентів – експериментальної. На початку
та в кінці формуючого експерименту було проведено опитування студентів обох груп для виявлення
відмінностей у рівнях готовності до художньо-педагогічної діяльності за експериментальних умов.
Аналіз відповідей на запитання "Чи задоволені Ви рівнем своєї підготовки до художньо-педагогічної
діяльності?" свідчить про те, що індекс задоволеності значно підвищився в експериментальних групах,
порівняно з контрольними, і становить 0,75. Важливо відзначити, що у порівнянні з контрольними групами в експериментальних групах рівень дуже задоволених своєю художньо-педагогічною підготовкою
зріс у 3 рази, та відсутні студенти, яким байдуже, хто зовсім незадоволені, і ті, що мають невизначену
позицію. Отже, можемо зробити висновок, що введення педагогічної технології формування художньоаналітичних умінь як суттєвого компонента художньо-педагогічної діяльності майбутніх учителів музики призвело до покращення навчальної ситуації.
Досліджуючи зміни показників художньо-аналітичних умінь у майбутніх учителів музики, ми використовували різноманітні методи: спостереження за навчальною діяльністю студентів, анкетування, протоколювання, аналіз творчих завдань, якісний аналіз одержаних результатів, дані модульно-рейтингової
системи оцінювання студентів на заліках та іспитах, статистичний метод опрацювання матеріалів експе© Плотницька О.В., 2004
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рименту. З’ясування рівнів готовності студентів до художньо-педагогічної діяльності спиралося на врахування індивідуальних можливостей останніх та міри їх індивідуального зростання.
Перший констатуючий зріз у контрольній та експериментальній групах був зроблений на початку
формуючого експерименту. Його метою було виявлення музично-теоретичних та мистецтвознавчих
знань у студентів музичних спеціалізацій, уміння застосовувати ці знання у творчих умовах, міру зацікавленості студентів творчими формами роботи на заняттях з дисциплін художньо-естетичного циклу,
усвідомлення ними власної емоційно-почуттєвої сфери під час сприйняття та інтерпретації творів мистецтва. Зріз здійснювався за методикою констатуючого експерименту. Його результати подано у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Рівні сформованості художньо-аналітичних умінь студентів контрольної та експериментальної груп до
початку експерименту
Параметри
художньоаналітичних
умінь
Мотиваційноціннісний
Інтелектуальнологічний
Емоційнопочуттєвий
Комунікативноемпатійний
Загальні
показники

Студенти КГ (60 осіб)
Студенти ЕГ (60 осіб)
Рівні сформованості художньо-аналітичних умінь
Низький
Середній
Високий
Низький
Середній
Високий
К.с.
%
К.с.
%
К.с.
%
К.с
%
К.с
%
К.с
%
20

33,3

22

36,6

18

30

22

36,6

23

38

15

25

22

36,6

23

38

15

25

21

35

25

42

14

23

20

33,3

20

33,3

20

33,3

19

31,6

22

36,6

19

31

25

42

25

42

10

16,6

23

38

27

45

10

16

21

36,3

22,5

37,5

15

26,2

21

35

24

32

14,5

24

Головним напрямком дослідно-експериментальної роботи було визначення й порівняння рівнів
сформованості структурних компонентів (параметрів) художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів
музики контрольної та експериментальної груп на основних етапах формуючого експерименту, а також
на початку та в кінці дослідження. З цією метою було зроблено контрольні зрізи в кінці ІІІ, ІV та V семестрів навчання за методикою констатуючого експерименту відповідно до визначених виявів кожного
структурного параметру. Оскільки спецкурс охоплює саме три навчальних семестри, то зрізи проводилися після кожного семестру і мали умовні назви: початковий, аналітичний, синтетичний.
Аналізуючи результати дослідно-експериментальної роботи, спрямованої на розвиток мотиваційноціннісного компоненту досліджуваного феномену, маємо окремо зупинитися на деяких суттєвих моментах. Так, у студентів експериментальної групи відзначено творчий підхід до використання музичнотеоретичних та мистецьких знань. Розширився круг інтересів, і сформувалася стійка потреба у залученні
до практичного використання цінностей світового мистецтва. Цей факт підтвердився в їхніх відповідях
на запитання анкет (за методикою констатуючого експерименту). Самостійний вибір і виконання письмових проблемних завдань підтверджує підвищення інтересу до творчих форм роботи, усвідомлення
майбутніми фахівцями їх значущості у педагогічній діяльності. Зазначимо, що у студентів експериментальної групи значно підвищилась потреба у самовдосконаленні і високій кваліфікації. Порівняльний
аналіз діагностування показників мотиваційно-ціннісного компоненту структури художньо-аналітичних
умінь майбутніх учителів музики на етапах експерименту дає підстави стверджувати, що розроблена педагогічна технологія сприяла розвитку пізнавальних інтересів, прагненням і установці на використання у
професійній діяльності цінностей світового мистецтва, збагаченню досвіду діалогового спілкування з
творами мистецтва.
Позитивні зміни у розвитку мотиваційно-ціннісної сфери були зумовлені цілісною організацією педагогічних умов протягом усього періоду вивчення музично-теоретичних та художньо-естетичних дисциплін у ВНЗ. Провідним фактором цього процесу була творча спрямованість на діалогічне спілкування
з творами мистецтва різних видів, стилів, жанрів. Лише завдяки постійному застосуванню проблемних і
творчих завдань з урахуванням індивідуальних відмінностей студентів стало можливим використання
музично-теоретичних та художньо-практичних знань в умовах творчості, наслідком чого стали позитивні
результати підсумкового контрольного зрізу.
Результати дослідно-експериментальної роботи, які стосуються змін у розвитку інтелектуальнологічного компоненту художньо-аналітичних умінь, відобразили значні зміни у контрольній і експериментальній групах. Система загальнохудожніх та мистецтвознавчих знань набула професійнопедагогічної спрямованості. Значні зрушення в експериментальній групі спостерігалися при аналізі мистецьких творів та застосуванні прийомів інтелектуально-логічної діяльності. Останній синтетичний зріз
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формуючого експерименту показав, що діяльність студентів перейшла від репродуктивної діяльності,
при якій засвоєна орієнтована основа діяльності, її алгоритми і правила тільки відтворюються в різних
сполученнях, – до продуктивної, у процесі якої студент завжди створює нову орієнтовану основу діяльності порівняно з засвоєною раніше у навчальному процесі. Студенти якісно засвоїли різноманітні види
аналізу мистецьких творів, на лабораторних заняттях складали власні алгоритми аналізу музичного, візуального, синтетичного твору мистецтва. Навчилися розуміти внутрішні закони і структуру мистецьких
явищ, розкривати зміст абстрактних образів, якими так насичені сучасні твори мистецтва,
обґрунтовувати свої судження та оцінки.
Звертаючись до аналізу емоційно-почуттєвого компоненту структури художньо-аналітичних умінь,
слід зазначити, що його позитивні зміни були зумовлені цілеспрямованим впливом на емоційнопочуттєву сферу особистості студента. Набуття студентами досвіду емоційного переживання та власного
творення в різних видах мистецтва, художньої практики сприяло усвідомленню власного рівня професіоналізму, готовності до художньо-педагогічної діяльності. Цілеспрямоване і постійне застосування
методів художньої інтерпретації, імпровізації, акторського втілення, емоційного переживання і проникнення в художньо-образний зміст твору, а також втілення художнього образу в музичному, візуальному,
синтетичному видах мистецтва допомогло студентам звільнитися від невпевненості, скутості, емоційної
напруги і відкрило шлях вільного творчого оволодіння знаннями, уміннями й навичками і використання
їх у творчих роботах. Результат рівнів сформованості емоційно-почуттєвого компоненту художньоаналітичних умінь студентів експериментальної групи перевищив наші сподівання. Високого рівня на
кінець експерименту досягло 50% респондентів дослідження.
Звертаючись до аналізу комунікативно-емпатійного компоненту художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики, показники якого під час констатуючого експерименту мали низький рівень розвитку, треба зазначити, що ті позитивні зміни, які мають місце в експериментальній групі, зумовлені активізацією проявів комунікативних і потенційних можливостей студентів, залученням їх до емоційноінтелектуальної обізнаності у почуттях і думках інших людей, поєднанні переживань, співпереживань,
співрозуміння, співтворчості тощо. Посилення зацікавленості творчими формами роботи на заняттях
спецкурсу, розуміння необхідності оволодіння художньо-творчими навичками та художньоаналітичними уміннями, впевненість у своїх силах викликали значне зростання творчої активності з боку
респондентів вже на етапах формуючого експерименту.
Порівнюючи дані рівнів підготовленості до професійної діяльності та результати проведеного за методикою констатуючого експерименту контрольного зрізу, можемо відзначити, що в процесі формування
художньо-аналітичних умінь у студентів значно підвищився рівень творчої активності в освоєнні різновидів мистецтва (з 25% на початку експерименту до 40% в кінці), при цьому рівень відтворюючої діяльності зменшився на 13%.
Заслуговує на увагу і той факт, що значно зменшився (з 35% на початку експерименту і до 23,3% в
кінці) показник кількості студентів з низьким, репродуктивним рівнем сформованості художньоаналітичних умінь. Процентний показник у контрольній групі складає відповідно – 36,3 і 35%.
Також зазначимо, що експериментальна педагогічна технологія формування художньо-аналітичних
умінь майбутніх учителів музики сприяла творчому спілкуванню студентів із творами мистецтва, розвитку особистісних здібностей та професійно-спрямованих якостей студентів. У експериментальних групах значно посилилось прагнення майбутніх учителів до самореалізації, самовдосконалення, самооцінки
у різних видах і формах художньо-педагогічної діяльності.
Результати рівнів сформованості художньо-аналітичних умінь студентів у кінці експерименту
висвітлені у таблиці 1.2.
Таблиця 1.2.
Рівні сформованості художньо-аналітичних умінь студентів у кінці експерименту
Параметри
художньоаналітичних умінь
Мотиваційноціннісний
Інтелектуальнологічний
Емоційнопочуттєвий
Комунікативноемпатійний
Загальні
показники

Низький
К.с
%

Студенти КГ (60 осіб)
Студенти ЕГ (60 осіб)
Рівні сформованості художньо-аналітичних умінь
Середній
Високий
Низький
Середній
Високий
К.с.
%
К.с.
%
К.с
%
К.с
%
К.с
%

18

30

20

33,3

22

36,6

14

23,3

22

36,6

24

40

20

33,3

24

40

16

26,6

15

25

20

33,3

25

41,6

19

31,6

20

33,3

21

35

15

25

15

25

30

50

22

36,6

20

33,3

18

30

12

20

25

41,6

23

38,3

19,75

35

21,3

35,55

19,25

29,45

14

23,3

20

34

26

42,7
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Таким чином, активізація і сформованість художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики
дозволяє значно підвищити рівень загальнохудожніх і спеціальних знань, необхідних у професійній діяльності, розвинути комунікативні здібності, які виявляються у високому рівні художньо-педагогічного
спілкування.
Також відзначено якісне перетворення студента з об’єкта педагогічного впливу в активного суб’єкта
навчально-пізнавальної взаємодії в умовах співпраці та співтворчості. Демократична та діалогічна позиція викладача дозволяє реалізуватися студенту як активній, ініціативній і творчій особистості та розвивати професійно-педагогічні якості.
Використання доцільних педагогічних прийомів на заняттях спецкурсу "Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу" дало можливість створити відповідну емоційну атмосферу у експериментальній
групі, естетичне поле на заняттях, працювати з орієнтацією на майбутню професійну діяльність (підготовка мікроуроків, складання планів інтегрованих уроків за темами, ведення картотеки шедеврів світового
мистецтва тощо).
Отримані в процесі аналізу дослідно-експериментальної роботи показники поетапної підготовки студентів до художньо-педагогічної діяльності свідчать про значну відмінність рівнів сформованості структурних компонентів художньо-аналітичних умінь майбутнього спеціаліста у експериментальній групі від
показників сформованості даних умінь у студентів контрольної групи, чия спеціальна підготовка відбувалася у традиційно організованому навчально-виховному процесі.
Узагальнюючи аналіз результатів дослідження, можемо зробити наступні висновки.
Позитивні зміни у розвитку структурних компонентів художньо-аналітичних умінь студентів експериментальної групи, які були спричинені кардинальними напрямками дослідницько-експериментальної
роботи, є показниками ефективності впровадження у навчально-виховний процес розробленої технології
формування означеного поняття.
Результати свідчать про інтеграційне застосування студентами музично-теоретичних та мистецтвознавчих знань, що виявилося у зростанні їхніх аналітико-теоретичних та практично-творчих умінь.
Також відзначено усвідомлення майбутніми фахівцями значущості художньо-педагогічної діяльності,
яка визначає рівень професійної підготовки. Про це свідчить утвердження стійкого пізнавального інтересу з боку студентів до художньо-творчих форм роботи на заняттях, зростання потреби у діалоговому
спілкуванні з різними видами мистецтва, прояви індивідуально-самостійного творення. Особливої уваги
заслуговує той факт, що підвищення активності студентів зумовило високий рівень самостійності майбутніх фахівців, їх ініціативності, цілеспрямованості, цілепокладання. Підтвердженням практичного значення ефективності запропонованої технології стали якісні та кількісні зрушення у рівнях мотиваційноціннісного, інтелектуально-логічного, емоційно-почуттєвого та комунікативно-емпатійного компонентів
художньо-аналітичних умінь майбутніх спеціалістів, що характеризує ступінь володіння студентами експериментальної групи засобами інтеграції мистецтв, дисциплін художньо-естетичного циклу, художньо-педагогічної творчості.
Підвищення рівня розвитку суто спеціальних умінь у студентів сприяло зростанню відповідальності,
працездатності, самовідданості і любові до обраної професії.
Успішність самореалізації особистості засобами інтеграції мистецтв та дисциплін художньоестетичного циклу забезпечила професійну спрямованість майбутніх учителів на творчий розвиток особистості учня і подальше власне самовдосконалення.
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Плотницкая О. В. Экспериментально-статистическое обоснование эффективности педагогической технологии формирования художественно-аналитических умений будущих учителей музыки
В статье проанализированы результаты эксперимента по внедрению педагогической технологии формирования художественно-аналитических умений будущих учителей музыки.
Plotnitska O.V. Experimental - statistical grounding of the efficiency of the pedagogical technology in the
formation of artistic analytical skills of future music teachers
The article analyzes results of the grounding of the pedagogical technology of the formation of artistic analytical
skills of future music teachers.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЄДИНОГО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
У статті розкриваються актуальність та основні тенденції розвитку професійно-педагогічної підготовки студентів університету у контексті вимог єдиного європейського освітнього простору на основі
використання системного підходу.
Розвиток Української держави на сучасному етапі визначається у загальному контексті європейської
інтеграції з орієнтацією на фундаментальні загальнолюдські цінності: парламентаризм, права людини,
права національних меншин, лібералізацію, свободу пересування, свободу отримання освіти будь-якого
рівня тощо, що є атрибутом громадянського демократичного суспільства. Згідно зі "Стратегією інтеграції
України до Європейського Союзу", затвердженої Указом Президента України, поряд з іншими напрямами європейської інтеграції (політичним, економічним, правовим) особливе місце у реалізації інтеграційних процесів займає культурно-освітній, який передбачає впровадження європейських норм і стандартів
в освіті та науці на основі узгодження положень системи вищої освіти; поширення власних здобутків у
галузі освіти в Європейському Союзі.
Як відомо, Європа з давніх часів має значні досягнення у сфері освіти. Відповідно європейське освітнє співтовариство робить послідовні інтеграційні кроки з 1953 року, коли була прийнята Європейська
конвенція про еквівалентність дипломів, які надають допуск до університетів, - до спільної декларації
європейських міністерств освіти, прийнятої в Болоньї 19 червня 1999 року, і щорічних зустрічей міністрів вищої освіти країн Європи (остання відбулася у вересні 2003 року в Берліні), де приймають до єдиного європейського освітнього простору нові країни, які забезпечують виконання основних положень Болонської декларації. Європейський освітній простір ставить до своїх партнерів такі вимоги:
запровадження єдиного додатка до диплома;
підготовка фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр і магістр;
уведення європейської системи перезарахування кредитів (ЄСПК – ЕСТS);
подолання перешкод для ефективного вільного пересування студентів, викладачів, науковців та
адміністраторів;
досягнення відповідної якості вищої освіти з урахуванням взаємовизнаних критеріїв та методології;
запровадження європейських критеріїв вищої освіти (узгоджені навчальні плани, інтегровані
програми навчання, практичної підготовки до наукових досліджень тощо).
Виконання зазначених вимог не виключає належного ставлення до національних культур, мов та
освітніх систем, а також автономії університетів. Адже йдеться про глобальні параметри підготовки фахівця вищої кваліфікації, без яких неможливо нострифікувати дипломи різних країн, забезпечити вільний
перехід студентів на навчання до інших європейських країн, створити європейську зону вищої освіти як
засіб підвищення мобільності та працевлаштування молоді.
Одним із стратегічних завдань модернізації вищої освіти в Україні у контексті вимог єдиного європейського освітнього простору є розвиток освітніх систем, у тому числі професійно-педагогічних систем
підготовки студентів університетів, які мають кінцеву множину характеристик, визначені функції, цілі,
склад, структуру.
Системний підхід являє собою метод наукового пізнання. Принцип системності у загальному вигляді
означає, що явища об’єктивної дійсності, які розглядаються з позицій закономірностей системного
цілого і взаємодії складових його частин, утворюють особливу гносеологічну призму або особливе
"вимірювання" реальності. Системний підхід передбачає виділення системи, структури, елемента як на
рівні системи в цілому, так і кожної її підсистеми, з урахуванням такого кінцевого результату, якому
підпорядковано функціонування системи.
У роботах філософів І.В.Блауберга, В.Н.Садовського, А.І.Уємова, Б.С.Українцева, Е.Г.Юдіна та
інших глибоко проаналізовано різноманітні визначення поняття "система"; специфіка системного
дослідження і вимоги, яким це дослідження має відповідати; представлений понятійний апарат щодо визначеної проблеми.
З позиції загальної теорії систем, поняття "система" є загальнометодологічним та визначається як
множина взаємопов’язаних елементів, що утворюють цілісність, стійку єдність із середовищем, якій притаманні інтегровані властивості та закономірності.
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Використання системного підходу в дослідженнях педагогічних явищ вимагає: по-перше, визначення
поняття "педагогічна система"; по-друге, побудови теоретичної моделі педагогічних систем; по-третє,
доведення продуктивності запропонованої теоретичної моделі.
Вагомими і цінними матеріалами з методології педагогіки є теоретичні роботи Ф.Ф.Корольова, який
першим визначив важливість системного підходу до вивчення та практичного впровадження педагогічних явищ. Системний підхід до характеристики педагогічних явищ вимагає: по-перше, визначення поняття "педагогічна система"; по-друге, побудови теоретичної моделі педагогічних систем; по-третє, доведення продуктивності запропонованої теоретичної моделі (тут йдеться про застосування методів математичної статистики).
Значний внесок у вивчення та удосконалення проблеми педагогічних систем зробили такі видатні вітчизняні науковці, як В.П. Безпалько, В.І. Гінецинський, Т.О. Ільїна, В.І. Загвязинський, Н.В. Кузьміна,
І.О. Колеснікова, Ю.М. Кулюткін, М.М. Поташнік, Г.С.Сухобська та ін.
Педагогічну систему можна визначити як взаємозв’язок структурних і функціональних компонентів,
які підпорядковані цілям формування в особистості учня готовності до самостійного, відповідального й
продуктивного розв’язання задач у поданій системі (Кузьміна Н.В.).
Структурний компонент педагогічної системи – це основні базові характеристики педагогічних систем, сукупність яких, власне, утворює ці системи, по-перше, та відрізняє від усіх інших (непедагогічних)
систем, по-друге.
Проаналізуємо процеси створення педагогічних систем:
1.
ПС створюються там і тоді, де і коли виникає потреба суспільства у вихованні або навчанні,
певної підготовки своїх членів різних вікових категорій. ПС різняться між собою цілями і разом з тим їх
об’єднує загальна мета: передача знань, досвіду, виховання певних якостей особистості, поведінки,
взаємин. Таким чином, педагогічна мета – важливий компонент будь-якої ПС.
2.
ПС виникає тоді, коли в суспільстві накопичені певні знання, які повинні засвоїти ті чи інші
групи людей. Таким чином, знання – важливий компонент будь-якої ПС.
3.
ПС може виникнути тільки тоді, коли знайдені засоби досягнення певних цілей, тобто повинні
бути знайдені засоби, форми і методи педагогічної взаємодії на конкретний контингент учнів,
дозволяючи стосовно цього контингенту досягати цілей, які стоять перед ПС. Таким чином, наявність
специфічних засобів педагогічної комунікації – обов’язковий компонент будь-якої ПС.
4.
Будь-яка ПС може виникнути лише при наявності якогось контингенту людей, які мають потребу в певній підготовці, освіті або вихованні. Таким чином, учні – обов’язковий компонент будь-якої ПС.
5.
ПС може виникнути лише в тому випадку, якщо є педагоги, які відповідають цілям системи, які
володіють засобами комунікації, певними знаннями (в тому числі і психологічними) про об’єкт
педагогічної взаємодії. Таким чином, наявність педагогів –обов’язковий компонент будь-якої ПС.
Усі ці компоненти є необхідними і достатніми для створення ПС. При відсутності будь-якого з них –
систем не існує.
Ряд дослідників у якості самостійних компонентів ПС виділяють ще умови і результат ПС. Умови визначаються цілями, які стоять перед системою, і відповідністю їм змісту, засобів діяльності, кваліфікації
педагогів і підготовленості учнів. Результат пов’язано з новоутвореннями в системі знань, умінь, навичок, світогляду, особистості учнів. Н.В.Кузьміна називає цей результат психологічним результатом, який
залежить від навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників, книжок, також від якості
уроків, лекцій, семінарських, практичних занять.
Щоб визначити відмінності між різними ПС, необхідно провести порівняння по п’яти компонентах.
Вони відрізняються цілями, змістом навчально-виховної роботи, засобами педагогічної комунікації,
віком, рівнем підготовки та складом учнів, рівнем кваліфікації педагогів.
Структурні елементи ПС, сукупність яких утворює наявність ПС, - це елементи найбільш чутливі до
виникнення та вирішення основного протиріччя освіти. Приведення їх у відповідність з новими вимогами науково-технічного прогресу і дозволяє розв'язати основні протиріччя освіти. Н.В Кузьміна виділяє їх
на основі аналізу історії розвитку освіти в переломні епохи історії суспільства, аналізу нововведень у
розвитку освіти видатними педагогами минулого та порівняльного дослідження діяльності педагогів сьогодення.
Кожна ПС розрахована на певний строк функціонування, тобто на цикл навчання. У процесі досягнення цілей носіями структурних компонентів системи стають люди, у діяльності яких структурні компоненти вступають у складну взаємодію, утворюючи тим самим функціональні компоненти ПС.
Функціональні компоненти ПС – це стійки базові зв’язки основних структурних компонентів: між
вихідним станом структурних елементів ПС і кінцевим шуканим результатом.
У педагогічних системах виділяються гностичний, проективний, конструктивний, комунікативний,
організаційний функціональні компоненти.
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Функціональні компоненти характеризують ПС в дії, коли кожен з виділених структурних компонентів у колективній, груповій, індивідуальній діяльності вчителів або учнів входить у нові відносини з
іншими та підпорядковує їх взаємодію собі.
Кожен з функціональних компонентів має свою специфіку в реалізації педагогічного процесу.
Функціональні компоненти знаходяться у тісному взаємозв’язку, спільному для всіх учасників педагогічного процесу.
При виділенні педагогічної системи (ПС) треба вирішити, що є ціле (система) і частина, тобто підсистема (ПдС). Крім того, треба вирішити, з якими структурними і функціональними компонентами ПС
вона пов’язана і як виміряти ці прямі й обернені зв’язки. В якості цілісної ПС можна розглядати всю систему народної освіти і частину її (ПдС) – систему професійної підготовки. В свою чергу, в якості цілісної
ПС можна розглядати професійну підготовку в цілому і її частину (ПдС) – професійно-педагогічну
підготовку студентів університетів.
Структурні та функціональні елементи ПС – це елементи найбільш значущі, які зумовлюють досягнення шуканого кінцевого результату, що повинно бути закладено в самій ПС, у всіх її ПдС, щоб
кінцевий і проміжний результати були позитивними.
Таким чином, реалізація професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті вимог єдиного європейського освітнього простору потребує розробки, обґрунтовування та експериментальної перевірки педагогічної системи, що включає всі її структурні компоненти.
Освітньо-педагогічна система є одним із показників реформаторського шляху розвитку соціальних
систем. Процес динаміки педагогічної системи є сукупністю змін усіх її елементів і зв’язків залежно від
динаміки навколишнього середовища. Інноваційне оновлення педагогічних систем має сприяти зростанню особистісного потенціалу як важливої передумови ефективного функціонування будь-яких соціальних систем та передбачає:
оновлення змісту діяльності суб’єктів педагогічного процесу внаслідок розширення якості та
складності виконання операцій і функцій, заміни одних операцій іншими (наприклад, розширення функції контролю);
зміну організації діяльності: режиму, інтенсивності, умов для діяльності (уведення "вільного
розкладу", самостійне визначення інтенсивності та режиму роботи за обов’язкового виконання всього
необхідного обсягу завдань за певний проміжок часу);
участь в управлінській діяльності, делегування повноважень і відповідальності, створення умов
для колегіального прийняття рішень;
зміну умов і засобів навчальної праці завдяки оснащенню комп’ютерами й оргтехнікою;
зміну форм організації педагогічного процесу: зменшення фронтальних форм діяльності, надання пріоритетності груповій, кооперативній та колективній формам, що об’єктивно сприяє самовираженню, саморозвитку учасників педагогічного процесу, приводить до групової соціальної відповідальності
за результати діяльності й відповідно – до появи синергетичного ефекту;
зміну соціально-психологічного клімату на основі психо-технічних прийомів, коли знижується
психологічне навантаження всіх учасників освітнього процесу.
Продуктивне розв’язання означеного кола проблем потребує детального вивчення теоретичних основ,
законів, закономірностей розвитку соціальних систем, оскільки педагогічна система – це організована
соціальна система, яка за своєю суттю є природно-штучним об’єктом (Остапчук О.) Штучна складова
уособлює всі технологічні й матеріальні елементи педагогічної системи, які можуть бути формально
описані й функціонально розміщені в структурі системи, а природна ("людська") складова зумовлена
поняттям особистісного розвитку людини й загальним рівнем культурного розвитку суспільства.
Системність розгляду проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців
передбачає виділення педагогічних систем із соціального середовища й визначення їх природної суті в
умовах нового підходу, що відстоює багатомірність і багатоваріантність історичного розвитку, його альтернативність, з одного боку, і незворотність еволюційного руху – з іншого.
Особливої ваги визначена проблема набуває на етапі отримання вищими педагогічними навчальними
закладами статусу класичних університетів, оскільки у сучасному суспільстві професійна підготовка фахівців усіх галузей господарства включає педагогічну складову (галузеві педагогіки: авіаційна, військова
інженерна, культурно-освітня, лікувальна тощо). Це зумовлено потребами передачі галузевого досвіду у
контексті розвитку соціальних систем.
Останнє зумовлює потребу пошуку нових підходів, теоретичного обґрунтування та впровадження у
навчальний процес університетів інноваційних систем професійно-педагогічної підготовки студентів у
світлі транснаціональних проблем вищої освіти. Обрана стратегія передбачає не руйнування, а розвиток,
якісні зміни діючих педагогічних систем. Тому в основу побудови системи професійно-педагогічної підготовки студентів університету в ході нашого дослідження буде покладено "педагогічний маршрут" як
один із видів педагогічної системи, теоретично обґрунтований Н.В.Кузьміною.
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Проблема становлення, розвитку та оновлення вищої освіти в цілому, та системи професійнопедагогічної підготовки у вищих навчальних закладах зокрема, знайшла своє відображення як у історико-педагогічних, так і у теоретико-методичних джерелах.
Науковцями розглядається історичний аспект розбудови вищої освіти (Дем’яненко Н.М., Джуринський О.М., Майборода В.К., Хижняк З.І.), вершинні прояви оновлення системи вищої освіти в Україні та у
країнах Західної Європи (Алексюк А.М., Герасина Л.М., Давидов Ю.С., Єфименко Г.Г., Корсак К.В.,
Красніков В.М., Новомінський О.М., Пуховська Л.П.), проблеми загальнодидактичних основ реалізації
професійно-педагогічної підготовки студентів університетів та вищих педагогічних навчальних закладів
(Абдуліна О.А., Архангельський С.І., Вітвицька С.С., Галузинський В.М., Гусак П.М., Євтух М.Б., Зінов’єв С.І., Зязюн І.А., Мороз О.Г., Ничкало Н.Г.), окремі аспекти професійно-педагогічної підготовки у
вищих навчальних закладах освіти (Барбіна Є.С., Богданова І.М., Вергасов В.М., Ільїна Т.О., Козаков В.А., Сметанський М.І., Юрченко В.І.) та університетах (Глузман О.В. ), психологічні основи професійно-педагогічної підготовки у системі вищої освіти (Ананьєв Б.Г., Петровський О.В., Семіченко В.А.),
шляхи удосконалення педагогічної освіти та її інтеграції в європейський освітній простір (Кремень В.,
Матвієнко П., Огієнко С., Олійник В., Остапчук О., Сбруєва А., Синенько С., Сікорський П.); проблеми
освітніх інноваційних процесів, правового забезпечення інноваційної освітньої діяльності, теоретичних
основ педагогічного менеджменту (Маслов В., Підласий І., Симонов В., Поташник М., Даниленко Л.,
Орлова А.).
Різні аспекти застосування системного підходу у професійно-педагогічній підготовці студентів вищих
навчальних закладів набувають особливої актуальності і розробляються у багатьох напрямах: теоретичні
основи загальної теорії систем (І.В.Блауберг, В.П.Кузьмін, В.М.Садовський, Б.С.Українцев, І.Т.Фролов,
Е.Г.Юдін); теоретичні засади управління соціальними системами на основі визначення функцій управління ними, розкриття їх специфіки, об’єктивного взаємозв’язку та взаємозумовленості (Афанасьєв В.,
Берг А., Гвішіані Д., Мілос М., Файоль А.); системно-синергетичний підхід до розуміння педагогічної
реальності (Крилов В., Лутай В., Новикова Л., Редюхін В., Розін В., Шевельова С.); застосування системного підходу до вивчення педагогічних явищ (Архангельський С.І., Братко А.А., Дмитрієва М.С.,
Жук Т.В., Ільїна Т.А., Кузьміна Н.В., Тализіна Н.Ф.).
Незважаючи на достатню кількість досліджень, проблема модернізації системи професійнопедагогічної підготовки студентів університетів як один із напрямів уходження вітчизняної вищої освіти
до європейського простору вищої освіти є практично не розробленою і потребує всебічного комплексного вивчення, а також створення нової моделі навчального процесу, яка б відповідала новим соціальним,
освітнім, культурно-просвітницьким тенденціям, підвищенню рівня професіоналізму і компетентності,
соціальної відповідальності майбутніх фахівців, формуванню їх загальнолюдських ціннісних орієнтацій.
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The article deals with topicality and main tendencies in forming the professional pedagogical training of university students as for the demands of the united European community on the systematic approach.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО
КЛАСНОГО КЕРІВНИЦТВА
У статті розкрито специфіку розробленої автором технології підготовки майбутніх класних керівників
початкової школи.
Проблема вдосконалення системи виховання підростаючого покоління, зокрема молодших школярів,
набуває особливої актуальності за нових соціокультурних умов. Вихідні концептуальні положення щодо
змісту й організації процесу виховання в початковій школі ґрунтуються на основних засадах Закону
України "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті,
Національної програми "Діти України". У їх реалізації провідну роль має відігравати ерудований, професійно підготовлений учитель – класний керівник.
У початковій школі відбуваються значні позитивні зміни: вона стала чотирирічною; відкриваються
різноманітні навчальні заклади, в яких діти можуть одержати початкову освіту; затверджені державні
стандарти; створюються нові навчальні програми і підручники; поширюється комп’ютеризація навчання.
Проте соціоекологічні проблеми, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров’я й освіти є
причиною зниження фізичного, психічного та духовного здоров’я молодших школярів. Саме з цього і
випливає актуальна наукова проблема пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів до класного керівництва за нових умов.
Науковцями проведено низку досліджень, у яких розглядалися різні аспекти діяльності класного керівника: методологічні засади (Н.П.Волкова, Л.Я.Гордін, Н.Є.Щуркова); проблема змісту, методів, форм
організації виховної роботи (М.І.Болдирєв, В.М.Оржеховська, М.І.Рожков); формування в учнів гуманних взаємовідносин (В.О.Білоусова, Г.П.Васянович, Т.І.Люріна); робота з батьками вихованців
(І.О.Дружиніна, Р.М.Капралова, Н.О.Петров); основи індивідуального підходу до особистості школяра
(С.Г.Карпенчук, М.Ю.Красовицький, М.І.Сметанський); питання організації класного колективу, розвитку самоврядування (А.С.Макаренко, Г.І.Щукіна, М.Д.Ярмаченко); специфіка виховної роботи вчителя
початкових класів (Ш.О.Амонашвілі, М.П.Лещенко, В.О.Сухомлинський). Теоретичні та методичні основи підготовки педагога до класного керівництва висвітлені у працях І.Д.Беха, О.А.Дубасенюк,
Б.С.Кобзаря, Л.І.Міщик, Г.В.Троцко. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до
виховної роботи розробляли О.Г.Кучерявий, О.М.Отич, О.Я.Савченко, Л.О.Хомич. Однак проблема технологічних засад підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва ще недостатньо досліджена.
Згідно з психолого-педагогічним словником, технологія навчання – це сукупність форм, методів,
прийомів та засобів передачі соціального досвіду, а також технічне оснащення цього процесу [1: 436].
Специфіка педагогічної технології полягає в тому, що в ній конструюється і здійснюється такий навчальний процес, який повинен гарантувати досягнення поставлених цілей [2: 14]. Для характеристики тієї чи
іншої технології навчання необхідним і достатнім є виділення таких компонентів, як зміст, організаційні
форми, методи та засоби, а саму технологію можна визначити як сукупність знань про зміст, організаційні форми, методи та засоби проведення процесів навчання. Вибір цих компонентів у конкретній технології зумовлюється насамперед кінцевою та проміжними цілями навчання, а також рядом інших факторів: рівнем попередньої підготовки учнів, їх здібностями та нахилами, індивідуальними особливостями
сприймання, рівнем технічної оснащеності тощо [3: 201-202].
Виділяють основні критерії, за якими будуються педагогічні технології: концептуальність (концептуальні ідеї наукового пошуку); системність (логіка процесу, взаємозв’язок його частин, цілісність); керованість (можливість діагностичного цілепокладання, проектування процесу навчання, поетапність діагностики, варіювання засобами та методами з метою корекції результатів); ефективність (визначення показника оптимальності навчальної методики); відтворюваність (можливість застосування розробленої
технології іншими викладачами) [4: 17].
Для здійснення підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва нами була
розроблена спеціальна програма, що включає три етапи підготовки студентів. Кожен із етапів передбачає
поглиблення, узагальнення і систематизацію професійних знань, поступове формування професійних
умінь, розвиток та саморозвиток якостей особистості майбутнього класного керівника. Програма будувалася за принципами цілеспрямованості, послідовності та систематичності, врахування рівня готовності
студента, одночасного впровадження різноманітних форм роботи в аудиторний і позааудиторний час.
Перший етап підготовки вчителя до класного керівництва (1-2 курси) передбачає знайомство з особливостями роботи вчителя-вихователя початкових класів. Студенти розпочинають вивчати психологопедагогічні дисципліни і включаються в перші види педагогічної практики. Другий етап (3-4 курси) по© Шквир О.Л., 2004
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лягає в поглибленні професійних знань щодо діяльності класного керівника та оволодінні уміннями, необхідними для виховної роботи. На третьому етапі (випускні курси) здійснюється фундаментальна підготовка з класного керівництва, закладаються основи для подальшого розвитку професійної майстерності
вчителя-вихователя.
Технологія впровадження кожного етапу підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва передбачає дослідження всіх аспектів цього процесу (від постановки цілей, проектування,
організації навчального процесу до перевірки ефективності створеної дидактичної системи) і тому включає цільовий, мотиваційний, змістовий, діяльнісно-операційний та контрольно-оцінний компоненти [5]
(рис.1).
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Рис.1. Технологія підготовки до класного керівництва
Зупинимося на окремих компонентах запропонованої технології.
Цільовий компонент передбачає проектування цілей та завдань підготовки студентів відповідно до
розробленої моделі майбутнього класного керівника та етапів підготовки. Нами були визначені стратегічні, тактичні та оперативні цілі. Стратегічна мета – це загальна мета підготовки до класного
керівництва, до якої слід прагнути у ході всіх етапів підготовки. Тактичні цілі розробляються щодо кожного етапу підготовки. Оперативні цілі формулюються до кожного окремого навчального заняття або
завдання.
Мотиваційний компонент. Мотивація діяльності – досить складне утворення, яке містить різні види
спонукань: власне мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, установки, ідеали. Поняття "мотив" у науковій літературі означає спонукання до діяльності, що пов’язане із задоволенням потреби суб’єкта; сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які стимулюють розвиток активності суб’єкта та її спрямованість.
Мотиваційний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва передбачає формування емоційно-особистісного ставлення до виховної роботи, педагогічної теорії та передового досвіду, створення умов для розвитку педагогічного мислення студентів, оволодіння професійними якостями, знаннями, уміннями, що є необхідними для успішного здійснення функцій класного керівника. Необхідність забезпечення мотивації навчання спонукає до вибору оптимальних методів
навчання.
Змістовий компонент. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного
керівництва вимагає глибокого осмислення ними законодавчих та правових документів щодо проблем
захисту дитинства, основ соціального виховання, умов збереження та зміцнення здоров’я молодших
школярів, специфіки взаємодії суб’єктів соціального виховання; державних документів про мету та завдання виховання, сучасних підходів до виховання, історії педагогіки, етнопедагогіки, змісту виховної
роботи в сучасній зарубіжній школі, психологічних особливостей молодших школярів, напрямів виховання, змісту, методів і форм організації виховної роботи в початкових класах, специфіки роботи класного керівника початкової школи, передового педагогічного досвіду виховання в початковій школі та напрямів діяльності класного керівника (вивчення учнів, планування виховної роботи, організація і виховання учнівського колективу, робота з дитячими формуваннями, з різними категоріями дітей, батьками
та вчителями-вихователями, які працюють у даному класі). Тому змістовий компонент технології включає в себе соціально-педагогічні, психолого-педагогічні та методичні знання.
Діяльнісно-операційний компонент визначає і характеризує основні засоби, форми та методи діяльності як викладача, так і студента, спрямовані на більш ефективне досягнення визначених цілей підготовки.
Оволодіння студентами педагогічним інструментарієм виховного впливу відбувається за допомогою
різних засобів: особистісний приклад та авторитет викладачів, кураторів; психолого-педагогічна літера101
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тура; педагогічна преса; відеозаписи передового педагогічного досвіду; виховні заходи (справи) в початковій школі тощо.
Ефективність підготовки майбутніх учителів досягається і шляхом впровадження різних форм організації навчальної роботи: проблемна лекція, бінарна лекція, лекція-візуалізація, лекція із попередньо запланованими окремими помилками, лекція-конференція, лекція-консультація, семінар-диспут, семінар
запитань і відповідей, семінар-конференція, практичне заняття – ділова гра, практичне заняття –
розв’язування педагогічних задач, заняття-захист творчих робіт та ін.
Для підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів слід використовувати інтерактивні методики навчання, які передбачають навчання у співробітництві (і студенти, і викладач є суб’єктами навчання). Всі учасники освітнього процесу при цьому взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією,
спільно розв’язують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії своїх колег та власну поведінку. Студенти заглиблюються в атмосферу ділового співробітництва з розв’язання проблеми, що є найбільш
сприятливою для вироблення навичок і якостей майбутнього вихователя.
До найбільш ефективних інтерактивних методів відносимо такі, які забезпечують теоретичну і практичну підготовленість студента до творчого застосування знань, умінь та навичок у професійній діяльності: творчі завдання, проблемні завдання, робота в малих групах, метод "Обери позицію", "Мозковий
штурм", рольові ігри тощо.
Контрольно-оцінний компонент: контроль, оцінка рівня підготовки до класного керівництва,
відповідна корекція процесу підготовки. Він уміщує методи, які допомагають оцінити рівень підготовки
студентів до класного керівництва, виявити недоліки, скоригувати подальшу роботу (тестові завдання,
самооцінка студентів рівня своїх знань, розв’язування педагогічних задач, усні, письмові опитування,
практичні і семінарські заняття, залік, анкетування, спостереження, бесіди з учителями тощо).
Таким чином, представлена технологія процесу підготовки до класного керівництва сприяє формуванню у студентів стійких професійних мотивів, особистісних якостей; засвоєнню знань щодо специфіки
діяльності класного керівника початкової школи; оволодінню уміннями та навичками виховної роботи;
орієнтації майбутніх учителів-вихователів на професійне самовдосконалення.
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Шквыр О.Л. Технология подготовки будущих учителей начальной школы к классному руководству.
В статье раскрывается специфика разработанной автором технологии подготовки будущих классных
руководителей начальной школы.
Shkvyr O.L. The technology of preparation of the future primary school teachers to the form monitoring.
The article highlight the specific character of the technology of preparation of the future form monitors of the
primary school.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В
РАННЕЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ А.П. ЧЕХОВА
У статті описуються прийоми використання фразеологізмів для створення сатиричного зображення
дійсності у ранній публіцистиці А.П. Чехова.
Фразеологические обороты содержат не только смысловое, но и эмоционально-экспрессивное значение – коннотацию. Литераторы часто используют эти особенности фразеологизмов. Своеобразно вводит
фразеологизмы в тексты своих ранних публицистических произведений А.П. Чехов. Его не всегда удовлетворяет "стандартная" выразительность фразеологических оборотов – он использует ряд своеобразных
приёмов, находя дополнительную экспрессию, с помощью которой добивается сатирического изображения действительности.
Великий русский писатель А.П. Чехов начинал свой путь в литературе как обозреватель и фельетонист в периодической прессе. В программном письме издатель Н.А. Лейкин поставил ему условие писать
"обо всём выдающемся в Москве по части безобразий, вышучивать, бичевать, но ничего не хвалить"
[1:5].
Сатирическое изображение явлений современной действительности обусловило тщательный отбор
языковых изобразительных средств, важное место среди которых занимает русская фразеология. Многообразие проблем в их сатирическом изображении потребовало от автора использования разнообразных
по происхождению и стилистической принадлежности фразеологических единиц.
Обзорные статьи и фельетоны были рассчитаны на широкого читателя, поэтому автор, в первую очередь, обращается к народно-разговорной фразеологии: ни богу свечка, ни чёрту кочерга; диву даваться,
вверх тормашками, вылететь в трубу, как с гуся вода, на каждый чих не наздравствуешься, небо коптить; пищит, да лезет; пороть горячку, хоть кол на голове теши, хоть топор вешай, хуже горькой
редьки и под., например: Наши артисты, не в обиду будь им сказано, страшные лентяи! Ученье для них
дурнее горькой редьки. (Опять о Саре Бернар).
Наряду с разговорной и просторечной фразеологией автор широко использует общеупотребительную
фразеологию: бить в набат, дать о себе знать, отбивать хлеб, открыть глаза, разводить руками, с
распростёртыми объятьями, хромать на обе ноги, яйца выеденного не стоит и под. Большинство таких
фразеологических единиц пришли из живой разговорной речи, до сих пор сохраняют экспрессивность,
что позволило автору использовать их как средство создания комического, например: Женские языки
бьют в набат (Осколки московской жизни, 1883 г., 30 июля). Философия их чисто московская, топорна,
мутна, как Москва-река, белокаменного пошиба и, в общем, яйца выеденного не стоит (Осколки московской жизни, 1883 г., 16 июля).
В статьях и фельетонах использованы фразеологические единицы, тяготеющие к книжному стилю:
великие мира сего, великий человек на малые дела, лебединая песня, питаться акридами, прекрасный Иосиф, посыпать пеплом главу, соль земли и подобные, например: И сей незначительный Дуров – как бы вы
думали? – неожиданно оказывается величайшим человеком на…очень малые дела (Осколки московской
жизни, 1884 г., 18 августа). Глядя на него нельзя сказать, что он прекрасный Иосиф, продающийся в рабство (Осколки московской жизни, 1885 г., 2 марта).
Имеются фразеологические единицы, характерные для книжного стиля: бросить камень [2:116], имя
им легион [2:106], львиная доля {2:117} , ни печали, ни воздыхания [2:113] , плоть и кровь [2:112], например: К лицам, посещающим бесплатно театр, по традиции принадлежат: …агенты и приказчики разных
электроосветительных компаний, служащие в типографии, печатающей афиши, и многие другие, имя
которых легион (Осколки московской жизни, 1884 г., 15 сентября). Тогда он задебоширил, загалдел и
взвыл к справедливости до тех пор, пока его не повели в участок, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыханий (Осколки московской жизни, 1885 г., 20 апреля). Ёмкое содержание, яркая внутренняя форма и
образность обусловили эмоционально-экспрессивное воздействие на читателя фразеологических единиц
книжного стиля в ранних статьях А.П. Чехова.
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Адресованность жанров статьи и фельетона к широкому читателю привели к необходимости использования пословично-поговорочных выражений: на каждый чих не наздравствуешься, на бедного Макара
все шишки валяться, не в свои сани не садись, клин клином вышибают и под., например: На то провидением и черняки дадены, чтобы "господа" да вольтерианцы не в свои сани не садились (Осколки московской жизни, 1884 г., 22 декадря). Рок всегда действует по пословице "клин клином вышибай", хотя он и не
пьяница (Осколки московской жизни, 1883 г., 24 сентября).
В ранней публицистике встречаются фразеологические единицы, восходящие к Библии и другим религиозным источникам, например: Но настали иные времена, всплыли на свет божий иные нравы (Осколки московской жизни, 1883 г., 30 июля). Посыпайте пеплом ваши главы и рыдайте навзрыд, все коротконогие, слабобедрые и бедрослабые! (Осколки московской жизни, 1883 г., 27 августа).
В своей ранней публицистике А.П. Чехов использует изречения различных общественных деятелей,
ставшие крылатыми, например: И между ними…вертится и лицедействует актёро-литографо-художник
Сашин, человек серьёзный, понимающий и обедующий ежедневно в Татарском…И ты туда же, Брут?!
(Осколки московской жизни, 1885 г., 20 апреля).
Кроме русских фразеологических единиц, А.П. Чехов использует также заимствованные, многие из
которых и в современном русском языке используются в нетранслитерированной форме, без перевода,
например: Свеченские собаки хватают его за шерсть, борзятник вонзает кинжал в самое сердце и – vae
victisi (горе побеждённым, лат.) – волк падает, унося с собою в могилу плохое мнение о человеке (На
волчьей садке). Напечатаны стихи на отдельном листке и легко вынимаются из папки – sapienti sat (умному достаточно, лат.) (Осколки московской жизни, 1883 г., 27 августа). У публики становятся дыбом
волосы, но тем не менее она вкушает и хвалит…Ей по душе наши маралы…Suum cuigue… (Каждому
своё, лат.) (Осколки московской жизни, 1884 г., 24 ноября).
Иногда автор вводит в текст статьи крылатые цитаты из произведений устного народного творчества,
например: Далее следует заманчивый "отдел о премиях", выдающихся покупателям. Премии грошовые,
но…не дорог твой подарок, дорога твоя любовь (Осколки московской жизни, 1884 г., 18 августа).
Естественно, что многие фразеологические единицы А.П. Чехов использует, по меткому выражению
В.И. Даля, для замены обычной речи "окольной", например: Прохожие сидят дома и не показывают носа
на улицу… (Встреча весны). …Ферейну выгодно, чтобы Келлер в трубу вылетел, а Келлеру невыгодно,
если Феррейн благоденствует, - вот и всё (Осколки московской жизни, 1884 г., 21 июля). Но не думайте,
чтобы Келлер ударился в бегство (там же). Знающих людей в Москве очень мало…, но зато философов,
мыслителей и новаторов не оберёшься – чёртова пропасть (Осколки московской жизни, 1883 г., 2 июля).
Используются фразеологические единицы для характеристики речи персонажей, например: Господа?.. Можно ли так браниться при дамах? – И дам к свиньям! Чёрта лысого мне в твоих дамах! (Салон де
варьете). – Цвиринтелкин! Ступай сюда. Там тебя Раиса ищет! – Чёрт с ней! Не желаю! Она на щеколду
похожа… (там же).
Однако обычное введение в текст фразеологических единиц далеко не единственная форма их использования молодым А.П. Чеховым. Уже в ранних публицистических произведениях он показал себя
мастером употребления фразеологических единиц в публицистических жанрах. А.П. Чехов видит в фразеологических единицах не застывшие формулы речи, а своеобразный языковой материал, который он
творчески использует в соответствии со смысловыми и эмоционально-экспрессивными задачами. Уже в
ранней публицистической прозе А.П. Чехов прибегает к необычной сочетаемости фразеологических
единиц, обозначающих высшую степень проявления признака таких, как: во всю Ивановскую, во все лопатки, во все тяжкие, на чём свет стоит и под., например: Надувательство работает во все лопатки
(Осколки московской жизни, 1885 г., 6 июля). Поэты…строчат на чём свет стоит мадригалы, дифирамбы, приветственные оды, баллады и прочие стихотворные штуки… (Встреча весны). Причём с целью
усиления эмоционально-экспрессивного воздействия на читателя автор иногда располагает их как градационный синонимический ряд, например: Вся молодёжь гуляет на все свои дивиденды, во все тяжкие и
во всю Ивановскую (Осколки московской жизни, 1884 г., 21 января).
Не смущает автора и грамматическая фиксированность фразеологических единиц: часто в статьях и
фельетонах глагольные фразеологические единицы трансформируются в причастные обороты и субстантивно-субстантивные словосочетания, например: Независимо от нашего хромающего на обе ноги статистического бюро всему миру известно, что москвичи любят помирать (Осколки московской жизни, 1884
г., 9 июня). Где кучка людей, там и он, кривляющийся и ломающий дурака (Осколки московской жизни,
1884 г., 18 августа). – В народе стали носиться зловещие слухи о крахе нового театра и полёте в трубу
(Осколки московской жизни, 1883 г., 19 ноября). Вперемежку с коптением и плеванием в потолок
Они шутили (Осколки московской жизни, 1884 г., 14 апреля).
Проблемы сатирического и комического освещения действительности определили поиски дополнительной выразительности фразеологических единиц в ранней публицистике А.П. Чехова. Автор находит
многочисленные приёмы усиления их выразительности. Распространенным приёмом является присоеди104
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нение определения к фразеологической единице, например: Десять мужиков сидят в ряд. Перед каждым
из них ведро, в ведре же маленький кромешный ад (В Москве на Трубной площади). Во всех 14 картинах
авторы пускают шпильки в адвокатов, инженеров, кассиров и других обычных козлов искупления (Осколки московской жизни, 1884 г., 21 января). Определение иногда присоединяется к одному из компонентов
фразеологической единицы, в результате чего "оживает" и первичное, прямое значение словесного комплекса. Двуплановость восприятия создаёт особую выразительность, например: Психология занимает
самое видное место. На ней наши романисты легавую собаку съели (Осколки московской жизни, 1884 г.,
24 ноября). В жалобе своей он повествует о том, как он ходил по передним великих железнодорожного
мира сего (Осколки московской жизни, 1884 г., 4 февраля).
Часто слова, поясняющие один из компонентов фразеологической единицы, оказываются внутри неё,
что приводит её к расчленению и оживляет внутреннюю форму, например: Впереди – суд с бледным Демосфеном-Ринком во главе, позади публика, чувствующая себя в положении сельдей в непочатом бочонке… (Осколки московской жизни, 1884 г., 14 апреля). Мы смотрели на Сару Бернар и приходили от её
трудолюбия в неописуемый восторг. (Опять о Саре Бернар).
Усиление и смыслового, и эмоционально-экспрессивного содержания осуществляется с помощью
присоединения целого выражения, например: В оркестре, на местах контрабасов, барабана и флейт заседает самая что ни на есть соль мира (Салон де варьете).
Комический эффект создаётся автором, когда в одно предложение включается фразеологическая единица и омонимичное с одним из её компонентов слово в свободном употреблении, например: Гуся, вопервых, съедят, как съели свинью…Найдутся в Москве гуси лапчатые, которым захочется войти в ближайшее общение с умным гусем (Осколки московской жизни, 1884 г., 18 августа).
Особый комизм создаётся при включении в текст фельетона фразеологической единицы в качестве
вводного или вставного элемента, например: Гусь стал умён, как та свинья, которую клоун Танти продал
купцам за 2000 р. и которую купцы (своя своих не познаша!) съели (Осколки московской жизни, 18884 г.,
1 августа). Говорит Лев Гурыч в нос, движения его небрежны… В "антрепенёрах, чёррт их возьми!", он
не нуждается (Осколки московской жизни, 1885 г., 2 марта).
Иногда, чтобы усилить эмоционально- экспрессивное воздействие на читателя, автор включает фразеологическую единицу в состав полупредикативного члена, присоединяя к нему ещё один полупредикативный член, например: Во-вторых, очевидно, как 2+2=4, что объявления эти сочиняются юмористом,
прошедшим огонь, воду и медные трубы, не щадящим ради "аллегорий" ни своего живота, ни живота
патрона-заказчика (Осколки московской жизни, 1884 г., 18 августа).
Комический эффект создаётся, когда фразеологическая единица переоформляется в сравнительный
оборот, с изменением грамматической структуры и компонентного состава, например: Люди, не спящие
на перинах,… забрасывались черняками, как Макары шишками (ср. на бедного Макара все шишки валятся) (Осколки московской жизни, 1884 г., 22 декабря).
Сатирическое изображение создаётся автором, когда фразеологическая единица включается в группу
однородных членов. При этом происходит актуализация одного из компонентов или всего выражения в
целом, сталкиваются прямое и переносно-фразеологическое значение словесного компонента, например:
Злоба и вопрос московского дня должны быть ошиканы за свою малость…Оба они, злоба и ничтожество, состоят из одного только путешествия на Луну (Осколки московской жизни, 1884 г., 21 января). Сатира создаётся также путём включения фразеологической единицы в ряд однородных членов, объединённых повторяющимися отрицательными словами, например: На что понадобилась ему эта никому не
нужная "история", не разберёт ни чёрт, ни квартальный, ни даже Фёдор Гиляров, умеющий объяснять
причину всех причин (Осколки московской жизни, 1884 г., 31 марта).
Эмоционально-экспрессивное воздействие усиливается, когда автор объединяет две синонимичные
поговорки в одно суждение-пословицу: Сцена мала, декорации плохи, торжественные возгласы короля
не были по размеру к маленьким комнаткам, изображавшим дворцовые палаты. Но это не беда. На безрыбье и рак рыба, а на безлюдье и Фома человек ("Гамлет" на Пушкинской сцене).
Комизм создаются автором с помощью приёма олицетворения, когда абстрактное понятие характеризуется с помощью фразеологических единиц, употребляющихся для характеристики "лица", например:
Это общество собирается петь свою лебединую песню. Медленно, систематически обираемое в продолжение нескольких лет, оно наконец падает на спину и испускает свой последний вздох (Осколки московской жизни, 1883 г., 22 октября).
В целях создания комического автор конкретизирует фразеологическую единицу, заменяя один из её
компонентов необходимым для этого случая словом, например: Он украл у детей для детей и делится с
последними. Боря, Варя, Валя и прочие получают по львиной порции (Осколки московской жизни, 1884
г., 7 января). На запачканной жёрдочке сидит полинялый старик-дрозд… На свою неволю он давно уже
махнул лапкой…(В Москве на Трубной площади).
Создание сатирического и комического в своих ранних публицистических произведениях А.П. Чехов
осуществляет с помощью столкновения разнообразных стилистических средств. Во-первых, для созда105
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ния иронии автор использует фразеологические единицы со сниженной стилистической принадлежностью, например: Купца Найдёнова посетила муза истории и показала ему кукиш (Осколки московской
жизни, 1884 г., 3 марта). Над городами стояли зловонные туманы, а туманы эти состоят из микроорганизмов, производящих болезни. Чахоточных тьмя-тьмущая (Встреча весны). Когда-то я учился чему-то,
но, чёрт его знает, забыл ли я всё или знания мои никуда не годятся, но выходит так, что каждую минуту я открываю Америку (В Москве). Какой город богаче: Москва или Лондон? Если Лондон богаче, то
почему? А шут его знает! (В Москве). Он чешет затылок и запрашивает сколько бог на душу положит –
или рубль, или три копейки, смотря по покупателю (В Москве на Трубной площади).
Сатирическое изображение создаётся, когда автор вводит в предложение несколько стилистически
сниженных единиц: В Бердичевых, Житомирах, Ростовых, Полтавах – грязь по колена… Прохожие сидят
дома и не показывают носа на улицу: того и гляди утонешь чёрт знает в чём (Встреча весны). Вешайте
носы на квинту, все страдающие хоть самой маленькой одышкой! Посыпайте пеплом ваши главы и рыдайте навзрыд все коротконогие..! (Осколки московской жизни, 1883 г., 27 августа).
Во-вторых, комический эффект создаётся, когда автор вводит в контекст со стилистически сниженной лексикой фразеологические единицы книжного стиля: Вы мечтаете, и перед вашими глазами мелькают один за другим: Булонский лес, Елисейские поля, Трокадеро… и наша "сердечная" m-le Лаврецкая,
гуляющая, сорящая российскими червонцами семо и овамо (Опять о Саре Бернар).
Жил-был себе очень мудрый человек. Этот мудрый человек был не от мира сего : не ел, не пил, не
спал, а всё науками занимался ("Гамлет" на Пушкинской сцене). Такой же эффект создаётся, когда просторечная фразеологическая единица выступает в окружении книжных слов: Есть у нас где-то у чёрта на
куличках ренессансы и альгамбры, но они никем не посещаются (Осколки московской жизни, 1883 г., 16
июля).
Для создания сарказма А.П. Чехов использует фразеологическую единицу речевого этикета "будь
здоров" при прощании с умершим: Ходит анекдот про некоего капитана, который будто бы, когда товарища опускали в могилу, собирался прочесть длинную речь, но выговорил "будь здоров!", крякнул и больше ничего не сказал (Хорошая новость).
Комический эффект достигается, когда автор противопоставляет в составе предложения две разностилевые фразеологические единицы: Хочется дышать, любить, страдать; на дачах, говорят, рай земной, а
мы живём чёрт знает в какой пыли и вони (Осколки московской жизни, 1883., 10 сентября).
Для создания комического иногда автор создаёт на основе известных крылатых выражений собственный оборот, например: Взгляните на публику в то время, когда голосят: "Долой мужчин!" Дайте в это
время публике рычаг, и она перевернёт землю! (ср. дайте мне точку опоры, и я сдвину землю) (Салон де
варьете).
В ранних публицистических произведениях А.П. Чехов использует фразеологические единицы как
текстообразующее средство. Это могут быть: а) самостоятельные предложения: Чёрт знает что такое!
Утром просыпаемся, прихорашиваемся, натягиваем на себя фрак и часов в 12 едем в Большой театр.
Приходим домой из театра, глотаем обед неразжёванным и строчим (Опять о Саре Бернар); б) организующий центр предложения: Вешайте нос на квинту, все, страдающие хоть самой маленькой одышкой!
Посыпайте пеплом ваши главы и рыдайте навзрыд, все коротконогие, слабобедрые и бедрослабые! Если
у вас в паспорте не написано, что вы в состоянии пробежать без отдыха 15-20 вёрст в час, то лучше и не
показывайтесь к нам в Москву (Осколки московской жизни, 1883 г., 27 августа); в) сказуемое: Один пекарь открыл Москве глаза (Осколки московской жизни, 1884 г., 26 мая). Наши сатиры открыли Америку.
Обозрев мерзости мещанской богадельни, они так удивились, что можно думать, что они в Москву только вчера приехали… (Осколки московской жизни, 1884 г., 27 октября). В любом случае фразеологическая единица в роли зачина способствует развёртыванию повествования в юмористическом ключе.
В сатирической прозе важно найти "своего рода заключительный аккорд" [3:74], завершающий повествование или его фрагмент в том же юмористическом плане. Фразеологические единицы передают не
только смысловое содержание, но и эмоциональное, поэтому А.П. Чехов в ранних сатирических произведениях нередко использует их в концовках, например: По Москве ходит слух. В одном клубе буфетчик… приготовляет восхитительный ликёр, а этот ликёр пьют важные особы… Всё шло тихо, смирно,
пока двое акцизных не пришли и не составили акта… Мораль сей басни такова: так как ликёр пили тузы,
то акт порвали, а акцизным дали по шапке…(Осколки московской жизни, 1884 г., 13 октября). Если фразеологическая единица построена по модели предложения, автор воспроизводит в качестве концовки её
без контекста: Этот сад более похож на коробку из-под сардин… В нём скучно… Увеселение только одно: какой-то коротенький, очень смешной человечек…бегает по саду…с электрическим солнцем и направляет свет его в разные места. Хитра голь на выдумки! (Осколки московской жизни, 1884 г., 26 мая).
Брошюрка г. Тимирязева особенно интересна тем, во-первых, что он московский профессор и известный
учёный, во-вторых тем, что в этой брошюрке он старается доказать, что дирекция Московского Зоологического сада, во главе которой стоит тоже московский профессор и тоже известный учёный, занимается
шарлатанством! Шутка сказать! (Фокусники).
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В некоторых ранних публицистических статьях и фельетонах А.П. Чехов отводит фразеологическим
единицам важную композиционную роль. При оформлении некоторых периодов автор использует фразеологическую единицу как средство межфразовой связи, причём части периода противопоставляются
концовке: … борзятники, перепелятники…мёрзнут и сгорают от нетерпения… Дам столько же, сколько
и мужчин. Они тоже сгорают от нетерпения… И гимназисты… тоже сгорают от нетерпения…В ящиках наслаждаются жизнью герои дня – волки. Они, по всей вероятности, не сгорают от нетерпения (На
волчьей садке).
Интересно использование фразеологической единицы "ни то ни сё" в фельетоне о Саре Бернар. В зачине, как бы рассуждая, автор даёт её в сопровождении модального слова "пожалуй", что держит читателя в напряжении (так ли?). Заканчивает автор период фразой без вводного слова, переходя от гипотетической модальности к реальной, подтверждая предполагаемую в зачине мысль: Труппа, разъезжающая с
Сарой, - ни то, пожалуй, ни сё…Труппа очень приличная, выдрессированная, но…бесталанная. Ни то ни
сё…(Опять о Саре Бернар).
Иногда в концовке, чтобы убедить читателя, автор повторяет фразообразующий компонент фраземы:
Жизнь не повторяется, и уж коли не жил в те дни, которые были тебе даны однажды, то пиши пропало…
Да пропало, пропало! (В Москве).
Таким образом, уже в ранней сатирической прозе А.П. Чехов показал себя мастером в использовании
фразеологических единиц.
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В статье описываются приёмы использования фразеологизмов для создания сатирического изображения действительности в ранней публицистике А.П. Чехова.
Huzhanov S.I. Phrazeological units as a means of creation of a comical effect in the early publicistic
by A.P. Chekhov.
The article highlights the methods of employing phraseological units to create a satirical portrayal of reality
in the early publicistic works by A.P. Chekhov.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ НІМЕЦЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (СЛОВОТВОРЕННЯ)
У статті розглянуто типологічне зіставлення німецького і українського словотворення, способи та
засоби словотворення, спільні та відмінні риси кожної мови.
Словотворення є галуззю мови, де взаємодія граматики і лексики виявляється найбільш чітко. Порівняльно-типологічний опис словотворення дозволяє йти від більш відомого – співвідношення між двома
мовами в галузі морфології і синтаксису – до менш відомого – співвідношення між ними в галузі лексики
і семантики.
В основу типологічного зіставлення німецького і українського словотворення покладено кілька його
ознак: словотворча модель, наявність мотивації, зв’язок з опорним словом або словосполученням, належність до лексико-граматичного класу слів, семантичні відношення між компонентами складного слова.
Мовна техніка, за допомогою якої від уже наявних у мові слів і основ утворюються нові слова, тобто
словотворча техніка, має свою типологію, яка залежить від загальної типологічної характеристики цієї чи
іншої мови. До словотворчої техніки належать:
– способи словотворення, за допомогою яких на основі вже існуючих слів і основ виникають нові лексичні одиниці;
– засоби словотворення, які беруть участь у творенні слів тим чи іншим способом;
– правила або закони словотворення, що регулюють застосування словотворчих способів і засобів.
Основними способами словотворення, спільними для німецької і української мов, є: безафіксне (імпліцитне) словотворення, афіксальний слововивід (префіксація і суфіксація), словоскладання, творення
складнопохідних слів (зрощення), абревіація.
Засобами словотворення в порівнюваних мовах є словотвірні морфеми – префікси і суфікси, а також
фонетичні зміни у структурі кореня: чергування голосних (у німецькій мові – аблаут, умлаут, переломлення), значно рідше – приголосних. Словотвірні афікси використовуються в афіксальному слововиводі;
фонетична зміна у корені (голосних чи приголосних звуків) може супроводжувати як безафіксне словотворення, так і афіксальний слововивід, наприклад, Stand, Trieb, сміх, хід, плач – безафіксне утворення
іменників від дієслівних основ; kränken – безафіксне творення дієслова від іменної основи за допомогою
умлаута; зелень, молодь – безафіксні іменники, співвідносні з прикметниковими основами: Gebirge,
Gehilfe – суфіксально-префіксальне утворення іменників за наявності переломлення.
Як способи, так і засоби словотворення в обох мовах можуть бути продуктивними, малопродуктивними і непродуктивними.
Основа слова, до якої додається афікс або яка переходить до складу іншого слова без участі афікса,
називається твірною основою; основа, одержана внаслідок слововиводу, є похідною основою; слова, з
якими співвідносяться твірні основи і компоненти складних слів, називаються опорними словами.
З названими поняттями пов’язані терміни і поняття мотивованість, мотивовані і мотивуючі слова. Більшість мотивованих слів спирається на значення інших слів і морфем сучасної мови, тобто мають семантичну мотивованість. Під семантичною мотивованістю слова розуміють характеристику позначуваного
ним предмета або явища, яка випливає із значення його частин і семантики тієї моделі, за якою воно
утворене. Наприклад, складне слово Goldkette мотивовано словосполученням goldene Kette або Kette aus
Gold, значення деривата Lehrer відповідає значенню "той, хто навчає", похідні водяний, землянка, рибальство мотивуються через основи слів вода, земля, риба.
У словотворчих типах виділяються на основі різних відхилень від загального типу (чергування в основі слів, перерозклад основ, характер відношень між компонентами складних слів та ін.) підтипи (групи). Словотворення тісно взаємодіє як з граматикою, так і з лексикою. Граматичні закономірності більш
абстрактні й узагальнюють відношення між предметами і явищами дійсності. Словотворчі категорії мають широкий лексико-семантичний зміст, наприклад, абстрактних назв (виражаються суфіксами іменників –heit, -schaft, - ств, - ість), зменшеності і здрібнілості (суфікси
іменників –chen, -lein, -очок, ечок), напрямку (прислівниковий суфікс -wärts). Словотворення узагальнює низку лексичних явищ, створює певні лексичні системи і водночас вносить у лексику своєрідну індивідуалізацію значень.
Типи афіксальних слів.
І. Тип суфіксальних іменників, мотивованих дієсловом, із загальною семантикою "носій процесуальної ознаки (дії)".
німецька мова
українська мова
-er: Leser
-ар: друкар
Maler
-ач, -увач: глядач, відвідувач
Ausbilder
-ець: борець
© Кирпун О.Ф., 2004
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Verbraucher

-ик (у сполученні з іншими суфіксами):
керівник, подавальник.
-ling: Prüfling
-чик: льотчик
Anlernling
-тель: вихователь
-ій: водій
-ун: балакун
-ак: співак
-ух: пастух
-ень: учень
Зазначений тип німецьких суфіксальних іменників, утворених від дієслівних основ, репрезентований
найчастіше суфіксом -er (його варіанти – -ler, -ner: Abweichler, Redner), значно рідше суфіксом -ling, а в
українській мові беруть участь принаймні 14 суфіксів (без запозичених суфіксів –атор, -ант, -ент, -ер та
інших, які, власне, в обох мовах одні й ті ж). Цей тип словотворення свідчить про більшу продуктивність
суфіксального слововиводу в українській мові в зіставленні з німецькою.
ІІ. Тип суфіксальних іменників, мотивованих іменником, із загальною семантикою "носій ознаки, дії.
німецька мова
українська мова
-er (варіанти –ler, -ner)
-ар (-яр): шахтар, школяр
Fischer
-ач: циркач
Sänger
-ик (у сполученні з іншими суфіксами):
Kritiker
вугільник, залізничник
Eisenbahner
-ік: механік
Künstler
-анин: заробітчанин
Цей тип суфіксальних іменників, утворених від іменникових основ, у німецькій мові поданий лише
одним суфіксом, в українській – їх не менше шести.
ІІІ. Тип суфіксальних іменників, мотивованих дієсловом, із загальною семантикою "опредмечена дія".
німецька мова
українська мова
-e: Pflege
-анн (-янн): читання, поневіряння
-er: Treffer
-енн (-єнн): нищення, озброєння
-erei: Lauferei
-інн: ходіння
-nis: Begräbnis
-тт: життя
-ung: Behandlung
-іт: стукіт
-t: Flucht
-к: знахідка
-б: стрільба
-н: метушня
-н-еч: колотнеча
-от: робота
Як видно з порівняння, для утворення похідних віддієслівних іменників на означення опредмеченої
дії в німецькій мові використовуються шість суфіксів (з яких -t є непродуктивним, але частотним), зате в
українській мові їх більше.
ІУ. Тип суфіксальних іменників, мотивованих
(здрібнілість), пестливість, прихильність".
німецька мова
-chen: Häuschen
Schätzchen
-lein: Bächlein
-el: Krümel

іменником із загальною семантикою "зменшеність

українська мова
-ок: дубок
-ик: столик
-к: соловейко
-очок, -ечок, -очк, -ечк:
ставочок, кружечок, квіточка, сонечко
-инк, -иночк: хатинка, хустиночка
-иц (-ичк): сестриця, сестричка
-оньк, -еньк: голівонька, річенька
Українська мова багата на суфікси суб’єктивної оцінки. Названі вище словотвірні морфеми виражають у рідній мові значення і різноманітні відтінки значень зменшеності, здрібнілості, пестливості. В німецькій мові тільки суфікси -chen i -lein поєднують в собі більш-менш повно значення і відтінки значень,
які виражають поняття зменшеності, пестливості, прихильності.
У порівняльному аспекті важливо підкреслити, що галузь поширення суфіксів суб’єктивної оцінки в
українській мові не обмежується тільки іменником. Ці суфікси широко використовуються також у слово109
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творенні прикметників. Так, для вираження значення збільшеності і згрубілості прикмети або якості
вживаються словотвірні морфеми -езн, -ецьк, -енн, -анн, -уч (-юч), -ач (-яч), -ущ (-ющ), -ащ (-ящ); суфікси зменшеності і здрібнілості прикмети або якості, міри пестливості: -ісіньк, -юсіньк, -есеньк, -уват
(-юват), -еньк, -ав (-яв), -аст (-яст).
У німецьких прикметників зовсім немає суфіксів суб’єктивної оцінки. Наявність в українських іменників і прикметників численної групи суфіксів суб’єктивної оцінки та їх диференційоване використання
для вираження різних значень є однією з типологічних рис української мови.
В українській мові тип похідних прикметників численніший, ніж у німецькій. Менша продуктивність
його в німецькій мові компенсується словоскладанням. З такими прикметниками в атрибутивній функції
успішно конкурують іменники, що означають матеріал, речовину як перші компоненти детермінативних
складних іменників, наприклад: Sandstein, Weizenbrot, Betonpfeiler.
Німецькі складні іменники відрізняються від українських більшою різноманітністю свого морфологічного складу. Перший компонент композита може бути виражений основами, які співвідносяться з різними частинами мови – не тільки з іменником, прикметником, числівником, займенником, прислівником
(що властиве й українській мові), а й з дієсловом.
Основу порівняльно-типологічного опису формально-структурних моделей слів складають словотворчі способи: імпліцитний слововивід, префіксація, суфіксація, словоскладання, творення складнопохідних слів; вони є відносно універсальними. Типологічними моделями словотворення можна вважати всі
можливі комбінації опорного слова зі словотворчими засобами. Типологічною ознакою української мови
є те, що її дієслівні префікси виконують одночасно дві функції: словотворчу (творять нові лексичні одиниці) і формотворчу.
Німецькі префікси утворюють від дієслівних та іменних твірних основ самостійні лексичні одиниці,
значення яких здебільшого зовсім відрізняється від значення відповідних твірних основ, наприклад:
kommen – bekommen, treten – vertreten.
Типологічною ознакою німецької мови є наявність суфіксоїдів, за допомогою яких творяться іменники, прикметники і прислівники. Найбільш поширеними суфіксоїдами іменників є: напівсуфікси особи –
mann, -frau, -bild, person, а також напівсуфікси, співвідносні з деякими власними іменами – Kaufmann,
Arbeitsmann, Hauptmann; назви предметів, речовин, матеріалів – -stoff, -stück, -werk, -zeug (Rohstoff,
Flugzeug, Werkzeug).
Суфіксоїдами прикметників є: -los, -frei, -leer, -arm, -reich, -voll, -mäsig, -gemäs, -recht, -wert, -artig, fertig, -würdig (arbeitslos, aussichtslos, kopflos, teilnahmslos, willenlos, regenarm, sonnenarm).
Ще однією типологічною особливістю німецької мови є складні дієслова з іменниками, прикметниками, дієсловами та прислівниками в ролі першого компонента, наприклад: probelaufen, wettrennen,
dichthalten, kennenlernen, vorbeifahren. Ці композити належать до продуктивного типу складних слів,
зміст яких передається в українській мові за допомогою або префіксальних похідних дієслів, або дієслівних словосполучень.
Отже, порівняльно-типологічний опис основних семантичних і структурних моделей словотворення
німецької і української мов дає змогу зробити такі висновки:
1. Взаємодія лексичного і граматичного рівнів у галузі словотворення в обох мовах має загалом подібний характер.
2. У порівнюваних мовах представлені здебільшого одні й ті ж словотворчі типи, що свідчить про типологічну близькість мов.
3. Відмінність у будові мов – більш виражена аналітичність німецької і флективність української –
зумовлює значні розбіжності між їх словотворчими типами, що є типологічними рисами кожної з цих
мов.
Матеріал надійшов до редакції 03.09.2004 р.
Кирпун О.Ф. Сравнительная типология немецкого и украинского языков (словообразование).
В статье рассматривается типологическое сопоставление немецкого и украинского словообразования,
способы и средства словообразования, общие и отличительные черты каждого языка.
Kyrpun O.F. Comparative Typology of the German and Ukrainian Languages (Word-formation).
The article deals with the typical correlation, methods and means of German and Ukrainian word-formation,
their common and distinctive features.
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НАВЧАННЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ МОВНОГО ВУЗУ НА ОСНОВІ
АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
Предметом статті є аналіз діалектичної єдності мови і культури, яка зумовлює необхідність включення соціокультурної і лінгвокраїнознавчої компетенцій до змісту навчання студентів мовного вузу. Запропоновано нову технологію використання культурного компоненту на всіх етапах роботи з автентичними відеоматеріалами. Ключові поняття: мова, культура, лінгвокраїнознавча, соціокультурна компетенція, культурологічний компонент, технологія, автентичні матеріали.
Початок ХХІ століття був відзначений бурхливим розвитком культурологічних досліджень і зростанням інтересу до вивчення соціокультурного мовного контексту. Останнім часом можна спостерігати відхід від суто традиційного структурного напрямку у викладанні іноземних мов, а саме: забезпечення лише
основного набору фонетичних і лексико-граматичних одиниць та контролю їх засвоєння. Одночасно зростає інтерес до мови як засобу спілкування, що викликає необхідність міжкультурної комунікації та
включення елементів соціокультурної комунікації до змісту навчання. Отже, великого значення набувають проблеми вивчення іноземної мови і культури.
Мова, як відомо, – символічна структура, яка об’єднує і зберігає всі досягнення певного суспільства.
Іншими словами, мова – це кодування інформації, відображення особливого світосприйняття.
Одночасно мова – це продукт культури, частина культури, умова культури. Таким чином, "мовне світосприйняття" лежить в основі кожної сукупності людей, підкреслюючи її самобутність.
Мова і культура є основними кодами, тобто засобами, за допомогою яких відбувається спілкування
між людьми. У сучасному суспільстві реалізація шляхів успішної комунікації представників різних країн
у більшості залежить від засвоєння "чужих кодів", від зацікавленості до адаптації до цих кодів. Сучасній
цивілізованій людині притаманно усвідомлювати взаємозв’язок, цілісність світу і необхідність міжкультурної співпраці народів. Різні аспекти культури – образ життя, менталітет, національний характер, система цінностей, вірувань – відіграють фундаментальну роль у сфері міжнародної комунікації.
Однією з найактуальніших проблем у викладанні іноземної мови сьогодні є необхідність більш глибокого вивчення світу носіїв мови. Без розуміння соціально-економічних систем, знання соціальної і політичної культур, вивчення історичних і культурних традицій, які формували образ мислення тих людей,
з якими доведеться спілкуватися і взаємодіяти, неможливо вивчати і мову як засіб спілкування. Як справедливо вважає С.Г. Тер-Мінасова, в основі будь-якої комунікації знаходиться "взаємний код" [1], взаємне розуміння реалій, знання предмету комунікації між учасниками спілкування. Тому вивчення та викладання мови має відбуватися на широкому фоні соціального, культурного, політичного життя народів, які
розмовляють цією мовою, тобто в тісному зв’язку зі світом мови, що вивчається, в єдності з культурами
народів, які використовують цю мову як засіб спілкування. Лише таким чином можна забезпечити необхідними фоновими знаннями, без яких реальне спілкування неможливе.
Фонові знання носіїв мови, їх вербальна поведінка в актах комунікації традиційно вважаються основним об’єктом лінгвокраїнознавства. Предметом цього підходу є факти мови, які відображають особливості національної культури, яка вивчається через мову, і для відбору, опису і презентації лінгвокраїнознавчого матеріалу використовуються лінгвістичні методи. Таким чином, лінгвокраїнознавство – це напрямок, який включає до свого складу, з одного боку, вивчення мови, а з іншого боку, певні відомості про
країну мови, яка вивчається. Головною метою лінгвокраїнознавства є забезпечення комунікативної компетенції. Основна лінгвокраїнознавча задача – це вивчення мовних одиниць, які найбільш яскраво відображають національні особливості культури народу – носія мови: реалій (позначень предметів і явищ, які
є характерними для однієї культури і відсутні в іншій), конотативної лексики (слів, які співпадають за
основним значенням, але є відмінними за культурно-історичними асоціаціями), фонової лексики (позначення предметів і явищ, які мають аналоги в культурах, що порівнюються, але відрізняються національними особливостями функціонування, форми, призначення предметів). До того ж культурологічна і країнознавча цінність, типовість і функціональність явищ є найважливішими критеріями відбору національно-культурного компоненту змісту навчання іноземній мові.
Як відомо, країнознавчий аспект був завжди представлений у практиці викладання іноземної мови в
нашій країні, але він не обговорювався у відкритому вигляді, не усвідомлювався і не виділявся до недавнього часу як самостійна категорія. У методичній літературі фундаментальний внесок у розробку теоретичних основ лінгвокраїнознавства внесли Є.М.Верещагін [2], В.Г.Костомаров [2], Г.Д.Томахін [4] та
інші. Є.І.Пасов дає визначення нового терміну "іншомовна культура" [5] як змісту невід’ємного компонента змісту навчання. Під "іншомовною культурою" розуміється увесь комплекс знань і вмінь, який
отримує учень під час оволодіння іноземною мовою в навчальному, пізнавальному, розвиваючому і ви© Онопрієнко Т.М., 2004
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ховному аспектах. Положення про необхідність вивчення іноземної мови в тісному зв’язку з культурою
народу – носія цієї мови – вже давно сприймається в методиці навчання мовам як аксіома.
Оскільки лінгвокраїнознавчий матеріал є найважливішим компонентом комунікативної компетенції,
це дає підстави говорити про лінгвокраїнознавчу компетенцію, під якою розуміємо засвоєння цілісної
системи уявлень про національні звичаї, традиції, реалії країни мови, що вивчається. Для ефективного
засвоєння цієї системи необхідні адекватні засоби її засвоєння. Такими засобами можуть бути перш за
все автентичні матеріали: літературні і музичні твори, предмети реальної дійсності та їх ілюстровані зображення, відео- і аудіоматеріали, які максимально наближають до створення природного культурологічного середовища.
Предметом даного дослідження є автентичні відеоматеріали як ефективний засіб вивчення мови і
культури студентами мовного вузу. Як вже зазначалося, актуальність цього дослідження зумовлена зміною статусу іноземної мови як засобу спілкування і взаєморозуміння у світовому суспільстві, тобто формування комунікативної компетенції неможливе без формування соціокультурної та лінгвокраїнознавчої
компетенцій. Одним з найефективніших засобів навчання мови і культури як діалектичній єдності є використання автентичних відеоматеріалів. Нами пропонується нова технологія формування у студентів
комплексних умінь, знань і навичок через активізацію взаємодії лінгвістичної, соціокультурної та лінгвокраїнознавчої компетенцій на кожному етапі роботи з автентичними відеоматеріалами. Технологію
розроблено з урахуванням сучасних концепцій викладання іноземних мов та з урахуванням технологій,
запропонованих Л.В. Калініною та І.В. Самойлюкевич у серії навчальних посібників "Getting America Wise" [5;6] для студентів вищих навчальних закладів.
Традиційно виділяють три етапи роботи з відео:
І.
Pre-Viewing Activities.
ІІ. Viewing Activities.
ІІІ. (Post) After-Viewing Activities.
Кожний з етапів містить завдання суто лінгвістичного та змістового характеру. Культурологічний
компонент не присутній на всіх етапах роботи з відео. Наступна технологія дозволяє включення культурного компоненту як невід’ємного від лінгвістичного та змістового на всіх етапах роботи з відеоматеріалами:
І. Tuning-In Activities (метою цього етапу є формування вмінь до змістової антиципації, яка є підготовкою до сприйняття навчального матеріалу за рахунок активізації фонових знань та досвіду студентів).
Для цього пропонуються завдання мовленнєвого характеру, які рекомендується виконувати у будь-якому
режимі: індивідуальному, парному, малогруповому або груповому.
А. Content Anticipation (формування вмінь смислової дозмістової антиципації).
В. Language Anticipation (формування вмінь мовної дозмістової антиципації).
С. Culture Anticipation (формування вмінь культурної дозмістової антиципації).
II. Active Viewing Activities (метою даного етапу є перевірка навчального матеріалу країнознавчого
та культурологічного характеру на базі побаченого, прочитаного й почутого.) Для цього рекомендовано
вправи на пошук необхідної змістової інформації, наприклад, тести множинного вибору, робота зі схемами, малюнками, заповнення таблиць, схем, відновлення відсутньої інформації тощо.
A. Preview of Content and Culture (сприяє розширенню уявлень студентів про культурологічний аспект
теми та кращому розумінню відеотексту.) Пропонуються завдання на пошук чітко визначеної інформації.
B. Viewing for Information and Study (метою активного перегляду відеофрагменту є перевірка розуміння змістової відеоінформації та формування вмінь специфічного характеру з метою розуміння деталей
лінгвістичного та культурологічного напрямку).
III. Integrating Viewing and Speaking Activities (цей етап іде одразу після активного відеоперегляду
та має за мету вдосконалення вмінь діалогічного й монологічного мовлення на базі відеотексту у двох
напрямках: функціональному та ситуативному).
A. Function-Based Transformation (функціональна трансформація передбачає зміну функціонального
профілю, іншими словами, зміну відношення мовця до предмету обговорення, використання нових комунікативних функцій).
B. Situation-Based Transformation (ситуативна трансформація переносить учасників комунікації в нові
культурологічні ситуації на базі відеотексту).
IV. Expansion Activities (останній етап завершує опрацювання відеотексту та дозволяє розширити
прагматичні можливості навчального відеоматеріалу в трьох напрямках: особистісно-орієнтованому,
соціокультурному та міжкультурному).
A. Speaking Personally (пропонуються завдання для розвитку вмінь особистісно-орієнтованого спілкування у парному та малогруповому режимах з опорами вербального та невербального характеру).
B. Speaking Cross-Culturally (завдання цього підрозділу спрямовані на розвиток соціокультурної компетенції студентів на основі поширення їхніх знань та активізації власного комунікативного досвіду після роботи з відеоматеріалом. Для більшої ефективності таких завдань необхідно залучати до участі в ко112
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мунікації носіїв мови, які поділилися б своїм досвідом перебування в Україні та інших країнах стосовно
питань, що розглядаються).
C. Culture Comparison Profile (завершальний порівняльний аналіз української та іншомовної культур в
аспекті питань, які вивчаються, на базі переглянутого й опрацьованого відеоматеріалу. Пропонуються
завдання у вигляді таблиці або діаграми, щоб наочно та вербально порівняти різні культури, знайти спільні, відмінні та найбільш цікаві риси, виділити позитивні й негативні сторони, розглянути можливість їх
урахування в реальному житті).
Проілюструємо використання цієї технології в процесі викладання практичного курсу англійської мови для студентів другого курсу мовного вузу. На занятті використовується автентичний відеоматеріал з
відеофільму "Guide to Britain" за темою "Airport, Accommodation, Transport in Great Britain".
I.
Tuning-In Activities
A. Content Anticipation
1. Meet an American couple. Look at the picture (p.46, New Headway Intermediate), identify the problem, give its possible solutions.
2. Listen to a conversation between Jim and Anthony. They are going to travel. Decide how helpful
their conversation could be for the couple. (New Headway Intermediate, TS 28a.)
B. Language Anticipation
Work in a pyramid mode. Brainstorm a list of five things a tour guide should include.
C. Cultural Anticipation
1. Study the box of ideas and sort out those which might cause a difficulty in a foreign country if you
are unaware of cultural differences. Account for your choice.
Going by train
Saying good-bye
At a hotel
Finding a room
Using a bus
Offering cigarettes
Asking the time At the airport
Taking a taxi
Greetings
Meeting people after a long time Asking for information
Going by the Underground
Split into 3 groups. Put up to 3 personal questions in relation to your problem:
A. Airport
B. Accommodation
C. Transport
II.
Active-Viewing Activities
A. Preview of Content and Culture
Look through the leaflets and try to find answers to your questions.
B. Viewing for Information and Study
1) Watch the first sequence and fill in the missing words:
1. Many visitors to Great Britain never get ____ ____ .
2. You can get to Britain ____ _____ or _____ _____ landing at London Heathrow or London Gatwick
airports.
3. Airports are _____ and _____ places.
4. At the airport you can ____ information, _____ arrangements or even ______ a hotel.
5. If you are looking ____ _____ , there are some modern international hotels and classic British hotels
famous for their _____ _____ and their _____.
6. But in areas like Earls Court in ____ _____ and _____ the main railway stations you can find smaller
_____ , ______ houses and _____ and ______ places.
2) Watch the second sequence and match a line in A with a line in B to make a conversation. Arrange the
lines in the right order:
A
1.

A double room?

2.

Fine. Sign here. It’s room 53. It’s on this
floor. I’ll get the porter to bring your luggage
to the room.
Hello. Can I help you?
How many nights?

3.
4.

B
We would like to book a room, please.
Thank you.

Just tonight.
Yes, with a private bathroom.

3) Watch the third sequence and tick off those sights which are going to be mentioned.
a. Earls Court;
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b. The City;
c. The Houses of Parliament;
d. Leicester Square;
e. Westminster;
f. Westminster Bridge;
g. The West End;
h. Soho;
i. Buckingham Palace.
4) Watch the next sequence and answer the following questions:
1. What is an excellent way to start your staying in London?
2. What do you need to use a normal bus correctly?
3. How can you stop a bus if the stop is a request stop?
4. How much is it to get to Leicester Square?
5. What do you need to do not to miss your stop?
5) Watch the next sequence and put the meaning into these signs and numbers:
10-15%
£2.80
£3
6) Name the cardinal points in the London Underground:
N _____

W _____

E _____

S _____
III. Integrating Viewing and Speaking Activities
A. Function-based Transformation
Roleplay the conversation in the reception changing its functional profile as if the receptionist had no vacant
rooms at the moment.
B. Situation-Based Transformation
Pair up with your friend and strike a conversation between a visitor to Ukraine and the Underground officer.
IV. Expansion Activities
A. Speaking Personally
Group up and speak on the advantages and disadvantages of travelling by taxi.
B. Speaking Crossculturally
Have a conversation with a foreigner about difficulties she or he has experienced in Ukraine in relation to
our problems.
C. Culture Comparison Profile
Draw parallels between British and Ukrainian cultures in terms of airport, accommodation and transport,
and fill in the venn diagram.

Ukraine

Great Britain

Таким чином, запропонована технологія дозволяє ефективно використовувати культурологічний компонент на кожному етапі роботи з автентичним відеоматеріалом з метою розвитку соціокультурної та
лінгвокраїнознавчої компетенцій як невід'ємних складових комунікативної компетенції. Отже, в процесі
формування комунікативної компетенції ставиться акцент не тільки на саму мову, але й іншомовну культуру носіїв цієї мови. Їх діалектична єдність дозволяє виховувати міжнародно орієнтовану особистість,
яка усвідомлює взаємозалежність і цілісність світу, необхідність міжкультурної співпраці у вирішеннях
глобальних проблем людства. Крім того, вивчення іноземної мови через іншомовну культуру вимагає
знань власної національної культури. Офіційне включення національно-культурного компонента до зміс114
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ту навчання вимагає пошуку нових технологій його презентацій і забезпечує подальші перспективи дослідження цієї проблеми.
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Оноприенко Т.Н. Обучение языку и культуре студентов языкового вуза на основе аутентичных видеоматериалов.
Предметом статьи является анализ диалектического единства языка и культуры, которое обуславливает необходимость включения социокультурной и лингвострановедческой компетенции в содержание
обучения студентов языкового вуза. Предлагается новая технология использования культурологического компонента на всех этапах работы с аутентичными видеоматериалами.
Onopriyenko T.M. Language and Culture in Teaching Language Students on the Basis of Authentic
Video Props.
The article analyses the dialectical unity of language and culture which brings about the necessity of including
linguocountry study and sociocultural competences into the content of education for language students. A new
technology of using the culture component at all stages while working with authentic video props is suggested.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕМПОРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
У статті аналізуються дві групи темпоральних показників художнього тексту за комунікативними,
функціонально-семантичними, структурними ознаками. Досліджується характер передачі за їх допомогою моделі об’єктивного часу, яка створюється в художньому тексті.
Спрямованість сучасних досліджень на виявлення суттєвих ознак категорії тексту зумовлює доцільність пошуку форматів тієї чи іншої категорії тексту й визначення особливостей текстотворчої і текстооформлюючої функції. Комунікативний намір мовця робить текст зв’язним і передбачає знання комунікативної ситуації слухачем. Взаємодія лексичних і синтаксичних категорій із семантичним значенням мовних одиниць зв’язує їх у текст. Дослідження лексичних, граматичних, синтаксичних, комунікативнопрагматичних особливостей функціональних стилів свідчить, що мовні одиниці, "які не мають специфічного забарвлення у системі мови, набувають певного функціонального значення у контексті окремого
стилю мови" [1:115]. Комунікативні функції, що їх виконує художній текст, відбиваються на логікосемантичній структурі тексту взагалі й кожного висловлювання зокрема. Темпоральний план як один із
елементів цієї структури набуває специфічних рис.
Учені розглядають різні аспекти темпоральної структури тексту художньої літератури. Час як морфолого-синтаксичну категорію досліджували П. Браун, Г. Хельбіг, Й. Буша, Х. Вайнріх, які відносили до
часових планів темпоральної структури тексту онтологічний, художній і перцептуальний час [2;3;1]. Питання семантики часу стояли в центрі уваги досліджень Є. Різель, О. Шендельс, Б. Совінського, Т. Шіппан, які вказували на чотири плани темпоральної організації тексту, виділяючи абсолютний і відносний
час у художньому тексті, а також час текстосприймання та план розвитку часової програми тексту
[4;5;6;7]. Темпоральний план привертав увагу дослідників також із погляду його еволюції у діахронічному плані [1;2]. Нас зацікавили елементи темпоральної структури художнього тексту щодо їх функціонально-семантичних характеристик.
На наш погляд, вирішенню лінгвістичних питань, пов’язаних із темпоральною структурою художнього тексту, найкраще відповідає погляд, за яким будь-яке речення-висловлювання або текст завжди співвідносяться з об’єктивним часом двояко. З одного боку, це однозначне співвіднесення з моментом (або
часом) мовлення як висловлювання про події, які відбуваються в момент мовлення, відбуваються до цього моменту або очікуються в майбутньому. З другого боку, події, про які йде мова, характеризуються і
більш конкретно – вони співвідносяться з об’єктивним часом [2:110]. Таким чином, будь-який текстовий
фрагмент, який має референтом макроситуацію, мікроситуацію або подію, повинен одержати параметризацію за темпоральними ознаками.
До засобів, які моделюють часові відносини та прикмети часу в художньому тексті, включаються мовні засоби різних рівнів, а також образна система мови, композиція твору, контекст.
Наявність перелічених вище різноманітних засобів, що беруть участь у формуванні темпоральної
структури тексту, випливає з надзвичайно складного й діалектично суперечливого характеру
об’єктивного часу, який знаходить відображення в художньому тексті через своєрідний сплав художнього, граматичного та перцептуального часу.
Отже, темпоральність як функціонально-семантична категорія тексту являє собою дуже складне, багатоаспектне й неоднорідне явище. При цьому темпоральну параметризацію (локалізацію) ми розглядаємо як один із важливих аспектів темпоральної структури тексту.
Ми вважаємо, що необхідно відрізняти темпоральну параметризацію (локалізацію) від локалізованості/нелокалізованості дії. Темпоральну локалізацію ми розглядаємо на рівні тексту, тоді як категорія локалізованості/нелокалізованості дії містить у собі особливий аспект зв’язку "внутрішнього часу" дії з часом
"зовнішнім". Цей зв’язок являє собою неорієнтоване відношення до однонаправленого потоку часу, до
осі часу [1: 11]. Таким чином, категорія локалізованості/нелокалізованості виділяється для предикатних
одиниць і предикатних виразів, тобто ця категорія діє на рівні речення-висловлювання. Темпоральна параметризація (локалізація) тексту – це локалізація в темпоральному плані денотативних текстових ситуацій, які виражаються за допомогою абзаців, абзацних комплексів і надфразових єдностей. Темпоральна
локалізація проявляється на рівні тексту, а локалізованость/нелокалізованость у часовому плані – на рівні
речення-висловлювання.
До основних мовних засобів, за допомогою яких передаються часові ознаки, належать часові адвербалії. Дослідники розрізняють дві групи часових адвербалій: комплементи (згідно з іншою класифікацією – актанти, адвербалії-комлементи) і ситуанти (модифікатори, адвербалії-модифікатори) [1:6; 2:99].
Категоріальному значенню першої групи відповідають, на наш погляд, часові адвербалії, які істотні для
© Соколовська С.Ф., 2004
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рівня речення, тому що вони служать для поповнення семантики дієслова-присудка і для завершення
структури речення:
"Eine wie muß alle Übel, die die Götter schicken können, auf eine Stadt herabziehen, wenn man sie mechen
läßt, sie müßte einfach verschwinden, so als wäre sie niemals hier gewesen, sie selbst hat mir beigebracht, dass
ich mir keinen Gedanken verbieten muß, aber nun frage ich mich, ob sie dabei geblieben wäre, wenn sie damals
alle meine Wünsche gekannt hätte" [8:150].
"Nun wird es ja sowieso bald vorbei sein mit dem heimlichen Ruhm der Medea als Heilerin" [8:121].
Другу групу складають вільні й незалежні від семантики дієслова-присудка часові адвербалії. Такі
адвербалії характеризуються зв’язком із суб’єктивно-предикатною основою речення або групи речень у
цілому:
"Noch in der gleichen Nacht brachte sie ihre Kinder zur Welt, es waren Zwillinge, halt, es sind Zwillinge,
muß ich sagen, uwei Jungen, gesund und kräftig, der eine blond wie Jason, der andere dunkel und kraushaarig
wie sie" [8:120].
"Wenige Wochen später, an einem windigen, trüben Herbsttag, segelten die "Argo" und die Schiffe der
Kolcher, die Medea begleitet hatten, in unseren Hafen, ein Lotsenschiff unserer Flotte wies sie ein, einige
mittlere Beamte des Palasts waren zu ihrem Empfang abgeordnet" [8:119].
"Zu spät! Wir können nicht mehr wissen, was wir tun, welche Handlung unser Gehorsam oder unsere
Aufkehnung nach sich zieht, welche Ausbeutung, was für ein Verbrechen an den Früchten klebt, die wir essen,
am Brot und an der Milch, die wir unseren Kindern geben. Zu spät! Die Versuchung dieses Daseins war zu
groß, und der Mensch zu klein für die Gnade, die darin besteht, zu leben und nicht vielmehr Nichts zu sein"
[9:194].
Поняття текстових показників ми пов’язуємо з поняттям ситуантів; при цьому темпоральні текстові
показники ми ділимо на дві функціонально-семантичні групи: темпоральні локалізатори й темпоральні
релятори.
1. Темпоральні локалізатори співвідносять денотативну текстову ситуацію з певним моментом або
періодом об’єктивного часу:
"Alphons Clenin, der Polizist von Twann, fand am Morgen des dritten November
neunzehnhundertachtundvierzig dort, wo die Straße von Lamboing aus dem Walde der Twannbachschlucht
hervortritt, einen blauen Mercedes, der am Straßenrande stand" [9:9].
"Am späten Nachmittag, gegen halb fünf Uhr, zogen dicke Wolken auf und warfen Schatten über die
Erdbeerfelder" [10:124].
Найчастіше темпоральні локалізатори виражаються темпоральними іменниками, провідним для яких
є темпоральне значення. Крім темпоральних іменників локалізація в темпоральному плані може здійснюватись темпоральними прикметниками та прислівниками:
"Aber mindestens einen vollen Monat lang waren Sommer für Sommer unendliche Mengen Erdbeeren zu
pflücken" [10:90].
"Das Leben auf der Insel bei sommerlicher Hitze unterschied sich in dieser Hinsicht nicht vom Leben
anderswo: Ab und zu geschahen schlimme Dinge" [10:303].
Необхідно взяти до уваги широке використання в художніх текстах посереднього (непрямого) засобу
темпорального співвіднесення:
"Jetzt glaubte er zum erstenmal ersthaft daran, dass er es mit einem Mord zu tun hatte. Er hätte damit
rechnen müssen, dass der Lauf der Welt ihn früher oder später an diesen Punkt bringen würde. "Guten
Abend!" Leider kann ich Sie auf keinen Fall mit Ihrem Boot auslaufen lassen" [10:302].
Крім непрямого засобу темпорального співвіднесення в художніх текстах використовується також
відносне темпоральне співвіднесення:
"Bis zu diesem Zeitpunkt, bis vor neun Monaten, war dieses solide viktorianische Haus ein Haus gewesen,
das auch Maggie beschützt hatte, das sie jeden Nachmittag erwartet hatte, wenn sie von der Drake Street in die
Beauchemin Street einbog, müde von einem Tag mit Eliot und Pound und Hardy und Tolstoi und Studentinnen
und Studenten, von denen die meisten sich für Worte des Herzens und der Seele kaum interessierten. Bis die
junge Anwaltsgehilfin das alles geändert hatte. Bis Joe Maggie um ein Gespäch gebeten hatte in dem schönen,
kleinen Wohnzimmer mit dem offenen Kamin." [11:10].
Спостереження за функціонуванням темпоральних локалізаторів у художніх текстах свідчать про те,
що орієнтація подій і ситуацій тексту здійснюється за однією або одночасно за кількома лініями.
У першому випадку це не що інше, як пряма хронологізація через вказівку на рік або пору року, на
місяць, на день тижня, на час доби (тобто має місце однопланова локалізація текстових подій і ситуацій):
"Und so hatte Maggie an jenem frühen Oktobernachmittag in dem kleinen Wohnzimmer vor dem
Kaminfeuer gesessen, während die Ahornbäume ihr eigenes leuchtend rotes Feuer entfacht hatten, und hatte Joe
zugehört, wie er das Gewebe ihres gemeinsamen Lebens aufräufelte" [11:12].
"Als er erwachte, war es immer noch Nacht, gegen halb elf, er mußte bie drei Stunden geschlafen haben,
dachte er, befand er sich in einem Zimmer, das er verwundert und nicht ohne Besorgnis betrachtete" [9:179].
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У другому випадку темпоральна локалізація текстових подій і ситуацій представлена більш детально,
тобто багатопланово:
"Nach dem Essen, gegen drei Uhr, zündete er den Heizofen an und stellte ihn in das Schlafzimmer seiner
Mutter. Die Standuhr seiner Eltern tickte nach all den Jahren immer noch mit williger Ausdauer. Sie erinnerte
ihn jetzt daran, wie sein Vater ihm jeden Samstag morgens im Bett vogelesen hatte, während die Uhr im
Hintergrund lautstark tickte" [10:391].
"Maggie war schon wach, als es zu dämmern begann. Schon zum zweitenmal hörte sie morgens die ersten
Raben krächzen. Während der vergangenen Nacht war sie zu mehreren Schüssen gekommen" [11:153].
2. Темпоральні релятори співвідносять денотативну текстову ситуацію з умовним моментом або періодом у полі залежного текстового фрагменту. Досить часто такий умовний момент або період позначається темпоральним локалізатором. Таким чином, темпоральні релятори виявляються залежними від
темпоральних локалізаторів:
"In all den langen Jahren hatte sie eines gewuЯt, etwas, das damals alle gewuЯt hatten: sie hatte ihm das
Herz gebrochen. Und jetzt hatte ebendieses Herz ihn getötet. Sie würde ihm nie mehr sagen können, wie leid es
ihr tat, wie sie ihm die sprichwörtliche Fackel getragen hatte in all den Jahren" [11:65].
"Nun tat der Wodka seine Wirkung. Nichts Kräftigeres fiel ihm ein. Doch war er dann, als die fassungslose
Nachtschwester hereinstürzte, schon eingeschlafen. Am anderen Morgen, es war Donnerstag, erwachte
Bärlach, wie vorauszusehen war, erst gegen zwölf, kurz bevor das Mittagessen gebracht wurde" [9:144].
Для темпоральних реляторів характерне менш широке темпоральне значення й закріплена за ними
повторна номінація або прямий повтор темпоральної ознаки ситуації в тексті:
"Seit drei Tagen und Nächten hatten die Zuschauer auf der Tribune nun das Toben des Windes in den
Ohren, wenn sie ihren Häuser verließen und sich zum Gericht und zurück kämpften. Es kam ihnen ganz
unglaublich vor, dass der Wind tagelang und nächtelang ununterbrochen wütete, und es machte sie nervös und
ungeduldig" [10:432].
Основою для виділення темпоральних локалізаторів і темпоральних реляторів ми вважаємо характер
передачі за їх допомогою моделі об’єктивного часу, яка створюється в художньому тексті. Темпоральні
показники можуть апелювати до попереднього тексту або вказувати на подальший. Ступінь смислового
зчеплення навіть в одному й тому ж тексті може бути різним і не однаковим для різних видів комунікації. Смисловий зв’язок усіх частин тексту знаходить своє відображення в структурно-семантичній цілісності тексту. Смисловою цілісністю тексту передбачається єдність теми. Тема цілого мовленнєвого висловлювання може охоплювати низку часткових тем, які можуть бути пов’язані як безпосередньо, так і
опосередковано. Не кожне речення може бути носієм однієї загальної теми, але кожне речення входить
до надфразової єдності й служить виразником часткової теми.
З поняттям зв’язності співвідноситься й поняття дискретності – розчленування тексту на відносно самостійні єдності. Це можуть бути речення, абзаци, глави. Для своєї реалізації категорія темпоральності
потребує розчленованого мовного матеріалу.
Очевидно, темпоральні показники тексту можна розглядати як своєрідні оператори тексту, оскільки їх
функція – це, по суті, оформлення текстової даності в часовому відношенні (темпоральні показники тексту виконують актуалізуючу функцію).
Крім того, темпоральні локалізатори й темпоральні релятори мають різні функціонально-семантичні
властивості. Для темпоральних локалізаторів основною є функція оформлення текстової даності при
структуруванні тексту, а для темпоральних реляторів – функція коннекції, в зв’язку з чим їх роль у формуванні темпоральної анафори й темпоральної катафори дуже важлива.
Функціонально-семантичні властивості темпоральних показників тексту свідчать про їх поліфункціональний характер. У тексті темпоральні локалізатори служать показниками глобальної єдності, а темпоральні релятори – показники маргінальної єдності. Водночас темпоральні показники тексту є засобами
створення часового континууму, ретроспекції і проспекції.
Аналіз композиційних функцій темпоральних показників тексту свідчить також про їх функціональну
неоднорідність. Як виявляється, темпоральні локалізатори виконують інтродуктивну, а релятори – інтегральну функцію.
Важливо підкреслити, що темпоральні показники мають різний статус на рівні реченнявисловлювання та на рівні тексту. Для речення-висловлювання характерні темпоральні показники, виражені морфологічними й синтаксичними засобами. На рівні тексту переважають темпоральні показники,
представлені синтаксичними й гіперсинтаксичними одиницями.
Проведений аналіз семантичних особливостей темпоральних показників тексту та їх функціональна
диференціація відкривають перспективи для подальшого вивчення темпоральності як текстової категорії,
яка характеризує внутрішню організацію тексту, забезпечує смисловий зв’язок між частинами тексту,
готує адресата до подальшої інформації, закріплює текстову пам’ять, повертаючи адресата до попереднього, нагадуючи сказане.

118

С.Ф. Соколовська. Функціонально-семантичні аспекти темпоральних показників художнього тексту

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÒÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Weinrich H. Tempus. Besprochene und erzählte Welt. – Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1994. – 120 S.
Braun P. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. – Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1987. – 325 S.
Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. – Leipzig, Berlin, München: Verlag Enzyklopädie, 1996. – 735 S.
Ризель Э.Г., Шендельс Е.И. Стилистика немецкого языка. – М.: Высшая школа, 1975. – 315 с.
Sowinski B. Textlinguistik. Eine Einführung. – Stuttgart: Hrsg. Von H.Moser, 1993. – 200 S.
Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 2002. – 305 S.
Weinrich H. Sprache in Texten. – Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1993. – 80 S.
Wolf C. Medea. Stimmen. – Mohndruck, Gütersloh: Luchterhand Literaturverlag GmbH, 1996. – 235 S.
Dürrenmatt F. Der Richter und sein Henker. Der Verdacht. – Moskau: Tsitadel, 2000. – 237 S.
Guterson D. Schnee, der auf Zedern fällt. – Berlin: Berlin Verlag, 1996. – 512 S.
McKinnon. Tanz im Harvest Moon. – München: List Verlag, 1998. – 245 S.

Матеріал надійшов до редакції 04.09.2004 р.
Sokolovska S.F. Functional-semantic aspects of textual temporal markers
Two groups of textual temporal markers are analyzed in the article on the basis of communicative, functionalsemantic and structural indicators. The way of their reflection of objective time model appearing in the text is
examined.
Соколовская С.Ф. Функционально-семантические аспекты темпоральных показателей художественного теста.
В статье анализируются две группы темпоральных показателей художественного текста по коммуникативным, функционально-семантическим, структурным признакам. Исследуется характер передачи с
их помощью модели объективного времени, которая создается в художественном тексте.
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки.
Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису - українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором (філологом), а роздруківка тексту - ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути ідентичний
роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за довжиною від дефісу).
4. Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,5 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., інтервал між
рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не
передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній
абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати
наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
(4)
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення - 0,25 др. арк.
рецензія - 0,3 др. арк.
хроніка - 0,2 др. арк.

9.
а)
б)
в)
г)
в)
г)
д)
е)
є)
ж)

Матеріали розташовуються у такій послідовності:
індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до
складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий
абзац з вирівнюванням по центру);
текст статті;
список використаної літератури;
місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. (окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
анотації статті російською та англійською мовами.

10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад: [4], [6:35], [6;7;8], [8:21; 9:117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
Зразки:
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Янков М. Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p.
Стаття у журналі
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Стаття у збірнику
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Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р.В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ...
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Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол.
наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В.М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми
зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. Київ, 1996. - С.29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О. И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском
языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O. I. Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять остаточні (з
усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у видавничий відділ
університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія

ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є
їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію".
Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії
видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої
наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997
р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами
дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в
яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок
із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей
статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог
до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному
комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до
ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій
у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку фахових видань.
Голова ВАК України В.В. Скопенко
Вчений секретар
ВАК України

Л.М. Артюшин
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