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SEKCJA 9. NAUK HISTORYCZNYCH. (ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ)

УДК 94(477)
Мазурок Ольга

аспірантка ІІІ курсу історичного факультету 
ТНПУ ім. В. Гнатюка

РОЛЬ «ПРОФОРУС» У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ ШКІЛ 
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ УПРОДОВЖ 1921–1926 РР.

У статті на основі комплексного та об’єктивного аналізу низки архівних 
документів УКСРади західних земель України у Львові йдеться про становище укра-
їнських вищих шкіл та ролі професійної організації українського студентства «Про-
форус» у їх діяльності.

Ключові слова: «Профорус», українські вищі школи (УВШ), польські вищі 
школи (ПВШ), інститути, студентство, західноукраїнські землі.

Досліджена проблема є надзвичайно актуальною, оскільки дає змогу про-
аналізувати становище УВШ на території західних земель України упродовж 1921–
1926  рр. та простежити вплив професійної організації українського студентства 
«Профорус» на їх діяльність та розвиток. Окрім того у публікації висвітлено ряд про-
токолів та резолюцій, що стосувалися організації та реорганізації УВШ.

Мета статті – дослідити участь «Профорус» у становленні та розвитку УВШ 
на західноукраїнських землях, шляхом порівняння діяльності УВШ з діяльністю ви-
щих шкіл на території УРСР.

Основні завдання наукової публікації обумовленні аналізом резолюцій, про-
токолів та статутів виданих Головною радою «Профорус», що стосувалися діяльності 
та становища УВШ.

Наукова новизна статті полягає у тому, що у публікації вперше зроблено 
спробу дослідження участі «Профорус» у діяльності УВШ упродовж 1921– 1926 рр. 
на основі раніше неопублікованих архівних матеріалів.

Хронологічні рамки статті охоплюють 1921-1926 рр., оскільки дана організа-
ція активно діяла у зазначений період.

Певні аспекти досліджуваної проблеми проаналізовано науковцями. Зокре-
ма, поява та діяльність Центрального союзу українського студентства висвітлена у 
працях Гуменюк О. «Центральний союз українського студентства – провідна органі-
зація української студентської еміграції в культурно-освітній сфері» [1, с. 110–118], 
Тарабан В. «Утвердження та діяльність центрального союзу українського студентства 
у 20-ті роки ХХ ст.» [7, с. 187–1901]. Більш детально про діяльність «Профорусу» та 
ЦЕСУС описано у наукових статтях Мазурок О. «Особливості структурної органі-
зації української студентської професійної організації «Профорус» [3, с. 62–66], 
«Участь української професійної організації українського студентства «Профорус» 
у покращенні матеріального становища студентства на західних землях України в 
1921 -1926 рр.» [4, с. 18–22], «Роль української студентської крайової ради у діяль-
ності «Профорусу» упродовж 1921 – 1926 рр.» [5, с. 162–168], «Участь тернопільських 
студентів у діяльності професійної організації українського студентства «Профорус» 
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у 1921 – 1926 рр.» [6, с. 204–207], «Культурно-освітня та видавнича діяльність профе-
сійної організації українського студентства «Профорус» на західноукраїнських зем-
лях у 1921 – 1926 рр.» [7, с. 71–77].

Основу джерельної бази складають архівні матеріали Центрального держав-
ного історичного архіву України в м. Львові, фонд 399  – «Професійна організація 
українського студентства «Профорус».

Аналізуючи історіографічні праці і джерельну базу наукової проблематики, 
приходимо до логічного висновку про те, що досліджувана тематика на сьогодні ще 
не стала об’єктом комплексного вивчення науковцями.

«Профорус», що діяла на території західних земель України упродовж 1921–
1926  рр. основним своїм завданням вважала забезпечення розвитку студентського 
життя у Східній Галичині. У статуті організації чітко вказано мету товариства – «кон-
солідація всього українського студенства для забезпечення культурної, моральної та 
матеріальної допомоги українській молоді» [13, арк. 33].

Життю і діяльності студентів «Профорус» приділяв надзвичайну увагу, адже 
саме вони були основою організації і виконували низку завдань, що забезпечувало 
повноцінну діяльність товариства. Основне завдання, яке ставилося перед тим чи ін-
шим студентом полягало у «здобутті фахової освіти для з метою ефективної праці у 
політичному житті». [22, акр. 1]. Студент, який прагнув стати політиком передусім 
мав здобути певну освіту, тому що «він тоді найкраще працює для нації, коли свідомо 
і серйозно підготовляється до свого майбутнього фаху. Добрим членом нації є той, 
хто розумно і морально працює на своєму місці, а не той, хто найбільше кричить про 
національність» [22, арк.1].

Кожен студент мав виконувати певні обов’язки відносно вузу. Студент-
ство західних земель України умовно можемо поділити на дві частини: ті, які здо-
бували освіту, навчаючись у польських вищих школах (ПВШ) та ті, які навчалися 
в УВШ і займалася політикою [22, арк. 2]. Слід відмітити, що взаємини між ПВШ 
та УВШ перебували у постійному напруженні, адже польські школи мали безпе-
речну підтримку влади на відміну від українського вищого шкільництва. Усклад-
нювало ситуацію і те, що часто українські студенти покидали УВШ і переводи-
лися на навчання у ПВШ, які зацікавлювали молодь можливістю навчанням за 
кордоном та гарантованим працевлаштуванням після здобуття фаху. Співпраця з 
ПВШ можлива була б тільки тоді, як зазначалося в одному із протоколів засідань 
«Профорусу», «коли будуть вирівняні права з УВШ» [9, арк. 2]. Щодо ситуації, що 
склалася то між поляками та українцями постійно проводилися переговори, про-
те консенсусу вони так і не дійшли. Тим не менше, українське вище шкільництво 
продовжувало розвиватися, створюючи гуртки, товариства, організації для по-
ширення знань серед широкого загалу.

Основним завданням «Профорусу» можна вважати боротьбу за становлен-
ня та розвиток українського середнього шкільництва: приватних, народних та УВШ, 
що у цей час були представлені Українських таємним університетом (УТУ) у Львові 
та Львівською політехнікою. Усі з’їзди «Профоруса», що відбувалися так чи інакше 
стосувалися питання української школи, а особливо вищого шкільництва, його роз-
ширення, реорганізації тощо. Таким чином можна простежити тісний зв’язок між 
діяльністю «Профоруса» та УВШ [22, арк.10].
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До УВШ на території західноукраїнських земель, у 1921 році, було вписано 

близько 1122 студенти, які об’єднувалися у «Профорусі», та у студентських товари-
ствах. Існування будь-яких студентських інституцій у цей час було нелегальним, у 
зв’язку із переслідуваннями та арештами з боку польської влади [18, арк. 1]. Будь-яка 
студентська акція чи самодопомога заборонялася польською владою і це у свою чергу 
погіршувало становище української молоді, яка прагнула здобути освіту. Із 1122 офі-
ційно зареєстрованих студентів, близько 500  навчалися у Львові, це в основному 
були діти із заможних родин, або ті, хто могли оплатити навчання, решту залишалися 
у провінції, не маючи коштів для здобуття освіти [18, арк. 2].

З метою покращення становища УВШ і розширення можливостей для здо-
буття вищої освіти серед широкого загалу, «Профорус» проводила постійні збіркові 
акції та оподаткування місцевого населення. Для цього УКСР видавала спеціальні 
інструкції, у яких чітко вказувалося на те, як потрібно організувати аналогічну збірку 
чи акцію. Так, зокрема така інструкція видана у Львові 3 квітня 1924 року під назвою 
«Інструкція для всіх повітових економічних комісій і осіб довір’я» [8, арк. 3]. У ній 
йшлося про те, що усі повітові економічні комісії повинні негайно приступити до 
складання списків української інтелігенції, громадських інституцій та структур для 
того, щоб оподаткувати їх для розвитку [12, арк. 3].

Податок на УВШ мав складати 1 % пересічного місячного прибутку особи 
чи інституції за минулий рік [12, арк. 4]. Таку квоту можна було сплатити або усією 
сумою, або ж розділити на місяці, що в основному й практикувалося. Для того, щоб 
сплатити податок, особа або інституція заповнювала спеціальний бюлетень, у якому 
вказувала прізвище або назву інституції, суму та мету оплати. Наприклад, – «Заява 
Бойка А.М. Оцим зобов’язуюся сплатити на цілі УВШ щомісячну суму… починаючи 
з 1.04.1924 р. в руки повітової економічної Комісії» [12, арк. 20]. Враховуючи складне 
матеріальне становище УВШ, такі оподаткування відбувалися доволі часто.

Окрім оподаткування осіб, «Профорус» проводила і так звані «одноразові 
збірки», які могли охоплювати навіть цілі населені пункти, які сплачували одноразо-
вий податок отримували спеціальне посвідчення, у якому вказувалася сплачена сума. 
Податок могли сплачувати як у грошовому так і у натуральному еквіваленті. Так зо-
крема, на кожне господарство у Східній Галичині накладався одноразовий податок 
у розмірі – однин літр пшениці – на одного студента. Для проведення акції ЦКЗ, до 
якого входили особи старшого віку. Усе зібране збіжжя та кошти передавалися до Го-
ловної ради на адресу: «Земельний Банк-Гіпотечний – Львів, Підвальна 7, на рахунок 
Академічної Помочі»[12, арк. 22].

Тих, хто не міг сплатити податку, закликали звертатися до своїх родичів у 
США, якщо такі були, щоби вони надсилали допомогу на розвиток УВШ та створен-
ня Українського університету.

Значно покращували матеріальне становище УВШ кошти, що надходили 
з-закордону, а головно зі США. Так, у 1923 році на одному із засідань Головної ради 
«Профоруса», обговорювалися питання про становище студентства та його дії у по-
кращенні УВШ у Львові. Ухвала, прийнята на засіданні, переобрала спеціальну комі-
сію, що мала б котролювати фінансове становище УВШ та подбати про матеріальне 
забезпечення доцентів, а також звернутися до українців США з проханням створен-
ня окремої установи, яка б організувала збирання коштів коштів для потреб УВШ 
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[16, арк.144]. Також обговорено проблему організації Українського університету у 
Львові шляхом легалізації наукових курсів та визнання університету, як приватного 
навчального закладу [16, арк.144].

Основним завданням УВШ було забезпечення необхідними знаннями з усіх 
сфер науки українську молодь, а також підготовку фахових робітників різного типу 
чи урядовців для державного апарату. В основному активно діяло три виділи УВШ: 
філософічний, природничий та юридичний, що об’єднувалися у 55 кафедр. Серед на-
вчальних предметів, які могли опановувати студенти в основному були: математика, 
риторика, література, філософія, історія, етика, мистецтво, медицина. Тим не менше, 
робота УВШ на західних землях України перебувала у незадовільному стані через 
внутрішню кризу між студентством та постійною нестачею коштів на оновлення на-
вчальної бази [12, арк.19].

На відміну від західних земель, становище УВШ в радянській Україні суттєво 
відрізнялося. Передусім тим, що «школа тут репрезентувалася як фабрика, що мала 
випускати готових спеціалістів. Школи тут в основному були професійного спряму-
вання, у яких вчили тільки того, що потрібно було знати з того чи іншого фаху. Про 
гуманітарні предмети, такі як література, філософія майже не йшлося» [21, арк. 1].

У 1922 році створено нову схему розвитку шкільництва в УСРР. Так, зокрема, пе-
редбачалася наявність трьохступеневої структури освіти: «семирічна трудова школа, яка 
випускала освіченого хлібороба або робітника; чотирирічні технікуми – забезпечували 
фаховими майстрами та інститути, які готовили підприємців» [21, арк. 2]. Тільки у Києві 
було зосереджено більше 10 вищих навчальних закладів: вищий інститут народної осві-
ти імені М.Драгоманова, інститут народного господарства, медичний інститут, коопера-
тивний інститут імені М.Тугана-Барановського, інститут зовнішніх зносин, Київський 
політехнічний інститут, вищий театральний технікум, архітектурний інститут, академія 
мистецтва, музичний інститут. Подібні заклади освіти були розташовані у Харкові та ін-
ших містах. В інститутах та школах викладали в основному російською мовою, поруч з 
українськми кафедрами існували і російські [21, арк. 3].

Такі порівняння між розвитком УВШ в Східній Галичині та радянській Укра-
їні проводилися через те, що між студентством підтримувався тісний зв’язок, обмін 
досвідом та видавничою літературою. «Профорусом» видавалися навіть спеціальні 
резолюції про встановлення зв’язків Українського університету у Львові з універси-
тетами радянської України. У них, зокрема, йшлося про налагодження співпраці з 
університетами радянської України: «Університетська боротьба мусить бути веде-
на лише як один відрізок загальної революційної боротьби проти сучасної Польщі 
і тому всяке аполітично-культурницьке фахове ставлення університетської справи 
є угодовством і таке мусить бути рішуче поборюване, університетська справа не є 
самостійною, а підпорядкована інтересам визвольного руху. Основною метою усякої 
визвольної боротьби, а отже і університетської, є не створення співжиття зі сучасною 
Польщею, але відлучення від Польщі та прилучення до Радянської України. Тому яв-
ляється неминучою потреба створення тривалих зв’язків з організаціями радянських 
студентів на Україні і приспособлення нелегального Університету до наукового пре-
стижу на Радянській Україні» [17, арк. 1].

Для здійснення згаданої мети відбувалася постійна еміграція українських 
студентів західноукраїнських земель у радянські університети. Проте такий про-
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цес не давав бажаного результату, тому «Профорус» після чотирирічної еміграції 
студентів, визнав її як таку, що негативно впливала на загальне становище сту-
денства, оскільки та молодь, яка емігрувала, забувала про основну мету їх пере-
бування у радянські Україні і дбала лише про власні інтереси. Тому на черговому 
з’їзді створено управу «Профоруса», яка мала виїхати до УСРР і припинити там 
будь-яку діяльність своїх студентів. З’їзд наголосив на негативному впливі емі-
грації та закликав до рееміграції і поверненню в край своїх студентів для актив-
ної боротьби на західних землях України, або позитивної радянської боротьби на 
Великій Україні [21, арк. 3].

Таким чином, співпраця західноукраїнського студенства і радянського мала 
місце, проте не приносила бажаних результатів. Тим не менша, можемо стверджува-
ти, що цей процес мав і позитивні наслідки, адже постійно відбувався обмін досвідом 
та інформацією.

Вища освіта у Західній Україні була репрезентована приватними, народними 
школами та вищими навчальними закладами. Так, приватне українське шкільництво 
у Східній Галичині розвивалося ще у довоєнний період [20, акр. 2]. Проте, початок 
Першої світової війни перервав процес розвитку та становлення приватних шкіл. З 
приходом польської влади на західні землі України розпочалося відродження приват-
ного шкільництва, проте польська влада зовсім не була зацікавлена у такому процесі. 
Тому у березні 1923  року видано закон, що забороняв створення будь-яких нових 
приватних шкіл [20, арк. 2]. Що ж до існуючих вже шкіл, то їх заборонялося будь-
яким чином оновлювати чи здійснювати якісь заходи для їх розвитку. Це звичайно 
негативно впливало на стан українських приватних шкіл. Заборони відбувалися з 
метою послаблення культурного розвитку західноукраїнського населення та поши-
рення польської культури серед широкого загалу.

Діяльність приватних вищих шкіл з боку «Профоруса» координувалася за 
допомогою спеціально створеної кураторії УВШ у Львові, метою якої було утриман-
ня УВШ у Львові в підпіллі, а пізніше забезпечення їм законного існування та фі-
нансова підтримка [14, арк. 10]. Така кураторія мала існувати доти, поки потрібно 
буде підтримувати приватні вищі школи у Львові. Кураторія займалася питаннями 
економічного забезпечення УВШ, оподаткуванням кожного українця на її потреби, 
організовувала збір коштів, засновувала бібліотеки, музеї, видавничі фонди, а також 
утримувала професорів і забезпечувала діяльність УВШ у підпіллі.

У 1922–1923  рр. народні школи, яких тоді налічувалося 27  перебували під 
утриманням Українського педагогічного товариства (УПТ). З 27 народних шкіл 21 – 
розташовані у містах та 6 у селах, зокрема, уЛьвові зосереджувалося 8 шкіл. Школи 
були трьох видів: для дівчат, юнаків та змішані. Так, для дівчат та юнаків окремо пра-
цювало по 2 школи, решту були змішані [20, арк. 5]. Упродовж 1921 –1923 рр.у школах 
навчалося приблизно 4649 учнів, навчали яких 154 учителі [20, арк. 5]. УПТ утриму-
вало 6 учительських семінарій: одну чоловічу та 5 жіночих. Крім шкіл, на території 
Східної Галичини зосереджено 10 гімназій, у яких навчалося 132 юнаків та 590 дівчат. 
Також у Львові діяла окремо промислова школа, де навчалося 200 учнів та одна при-
ватна торгівельна школа [20, арк. 5].

Проте чи не найбільшу увагу Профорус приділяв розвитку ВУТШ, яка функ-
ціонувала з 1920  року, а до того була представлена «курсами політехнічними», які 
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тривали до липня 1920 року [14, арк.1]. Упродовж 1921 – 1922 рр. вона діяла, як тех-
нічний факультет при Українському університеті. І тільки з березня 1922 року техніч-
ний факультет став самостійним із своїм ректором під назвою «Українська Політех-
нічна Школа у Львові», а 5 червня 1923 року її назву змінено на «Високу Українську 
Технічну Школу» [19, арк.1].

Основною метою ВУТШ, згідно з її статутом була організація та підготовка 
молоді для боротьби за організацію університету та забезпечення студенства техніч-
ними знаннями з усіх напрямків [15, арк. 10]. ВУТШ складалася з таких факультетів, 
як інжерне будівництво, машинне будівництво, лісово-аграрний факультет та фа-
культет мистецтва [15, арк. 11].

ВУТШ керував сенат, очолюваний ректором, а виконавчим органом висту-
пала Рада професорів. Ректором ВУТШ міг стати тільки діючий професор, за згодою 
решти Ради професорів. Засідання Ради відбувалися один раз на два місяці, за нака-
зом ректора [15, арк. 12].

Очолював факультет декан та його заступник – продекан. Деконом міг стати, 
аналогічно, як і ректором, тільки діючий професор того факультету, якого обирала 
Рада професорів [15, арк. 12].

Слід відмітити, що становище УВШ, починаючи з 1921  року, було звичай-
но набагато кращим, ніж на кінець 1925 року. Це повязано передусім із ускладнен-
ням матеріального становища і пов’язувалося із переслідуваннями з боку польської 
влади. На кінець 1923 року переслідування дещо припинилися, але вже з початком 
нового року розпочалися з новою силою. Поліція розпочала свою роботу не тільки 
зі студентами, а й з викладачами, здійснювалися навали на факультети, конфіскову-
ючи прилади та літературу. Нерідко проводилися особисті ревізії у студентів, арешти 
слухачів лекцій та професорів, яких забирали у в’язниці як звичайних злочинців. Все 
це значно підірвало стан УВШ, та все ж боротьба проти польської влади продовжу-
валася [11, арк. 6 ].

Що ж до матеріального становища УВШ, на початковвих етапах свого роз-
витку значну частину їх витрат покривали кошти, що активно надходили зі США 
Америки. За 1922–1923 академічні роки США покривала ¾ усіх коштів на утримання 
студентів та викладачів. Проте ситуація різко змінилася пісял 14 березня 1923 року, 
коли українці, які проживали на території США втратили надію повернутися додому, 
тому діаспора перестала цікавитися питаннями УВШ і таким чином за 1923–1924 ака-
демічні роки покривала лише половину коштів, а вже за 1924–1925 рр. – не надсилала 
коштів [10, арк. 65]. Це, в свою чергу, дуже підірвало і без того складне матеріальне 
становище УВШ.

Отже, можна зробити висновок, що упродовж 1921–1926 рр. УВШ на за-
хідних землях України продовжували розвиватися та розширювати свою діяль-
ність, створюючи студентські організації, товариства, гуртки. Звичайно робота 
УВШ була ускладнена постійними переслідуваннями з боку польської влади, тому 
вищі школи існували нелегально, постійно проводячи поротьбу за вихід з підпіл-
ля. Важливе значення для повноцінного функціонування УВШ відігравала сту-
денстька організація «Профорус», яка постійно організовувала фінансові збірки 
та акції для покращення загального становища студенства. Це пояснюється голо-
вним чином тим, що саме студенти становили основу «Профоруса», адже осно-
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вним завданням організації було задоволення інтересів української молоді. Тому 
співпраця між УВШ та Профорусом була просто необхідною і вигідною для обох 
сторін.
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Радецький В. Е.
магістрант історичного факультету Тернопільського національного педаго-

гічного університету імені Володимира Гнатюка

ЕТНІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ В ІДЕОЛОГІЇ  
ХОРВАТСЬКОЇ ІСТИННОЇ ПАРТІЇ ПРАВА (1895–1918 РР.)

Анотація: У статті проаналізовано програмні засади Хорватської істинної 
партії права Й. Франка. Особливу увагу звернено на ідеї, які в подальшому стали осно-
вою для формування ідеології хорватського етнічного націоналізму.

Ключові слова / Keywords: Істинна партія права / Pure Party of Rights, 
Й. Франк / J. Frank, етнічний націоналізм / ethnic nationalism.

У 80-ті  рр. XIX  ст. правашство було однією із найбільш популярних полі-
тичних концепцій в Хорватії. Проте уже з другої половини 80-х  рр. в Хорватській 
партії права (далі – ХПП) почався процес серйозних змін. Під впливом нових ліде-
рів – Ф. Фолнеговіча та Й. Франка – ХПП поступово почала відходити від платформи 
60–70-х рр. та фактично створювалась нова ідеологічна система, що використовувала 
лише деякі основи оригінального правашства [3, c. 7–8].

У умовах загострення політичної ситуації в Хорватії в 1895 р. Й. Франк, ра-
зом з А. Старчевічем та іншими правашами, заявили про вихід з ХПП та утворення 
Хорватської істинної партії права (далі – ХІПП). Прихильників новоутвореної партії 
почали називати не «праваші», а «франківці» [1, с. 761, 6, с. 203].

Фундаментальним принципом своєї діяльності ХІПП вважала Хорватську 
прагматичну санкцію (1713 р.), що проголошувала нероздільність спадкових земель 
австрійської корони. Виходячи з цього, ХІПП вважала своїм головним завданням 
«завоювання державної самостійності» Хорватією, розуміючи під цим «право 
приймати самостійні рішення у наших [хорватських] справах і приймати закони». 
Й.  Франк і його однодумці вважали, що «в Габсбурзької монархії має існувати 
[Хорватське] королівство, але в якості самостійної держави» [5, с. 24].

В.  Фрейдзон наголошує, що ідеологи ХІПП використовували як 
основоположну ідею своєї програми думку про те, що Габсбурзька династія є єдиною 
силою, яка здатна звільнити хорватів [6, с. 203]. Й. Франк вважав послідовну боротьбу 
з режимом дуалістичної монархії безглуздою, а тому віддав перевагу іншій тактиці – 
боротися проти угорської корони, спираючись на Відень. Він вимагав рівноправного 
статусу Хорватії та Угорщини, але не піддавав сумніву права Габсбургів на хорватську 
корону. Й.  Франк вимагав об’єднання всіх хорватських земель в єдине ціле, але 
обов’язково в рамках імперії. На думку В. Белякова, Й. Франк хотів пов’язати інтереси 
хорватів з інтересами правлячої верхівки Австро-Угорської монархії та показати, що 
серби несуть загрозу монархії, в той час як хорвати їй вірно служать [2, с. 95–96].

В 1907  р. була прийнята програма ХІПП, основним джерелом якої стала 
програма ХОО 1984 р. У ній франковці заявляли, що вони виступають за приєднання 
до Хорватії «всіх земель, на яких проживає хорватська нація і які складали 
колись хорватське королівство». При цьому вони відкидали вимогу сербського 
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національного руху про надання сербам політичної рівності на території Хорватії, 
оскільки «державна влада повинна належати у всіх землях виключно хорватської 
нації і нікому іншому» [4, с. 229]. Як зазначає С. Романенко, ідеї даної програми про 
хорватську націю як про єдиний носій хорватської державності були спрямовані не 
тільки проти ідеї «єдиної угорської держави», але й проти сербського національного 
руху, який вимагав визнання сербської національної індивідуальності [5, с. 25].

Ідеологи ХІПП вимагали, щоб «до хорватської держави були приєднані всі 
землі, на яких проживає хорватська нація і які коли-небудь складали Хорватське 
королівство». Крім уже визначених у програмі 1894 р. територій Хорватії, Славонії, 
Далмації, Істрії, Рієки, Меджімур’я, Боснії і Герцеговини, до складу незалежної 
державної одиниці Хорватії в межах монархії Габсбургів повинні увійти також 
словенські землі  – Крайна, Штирія і Каринтія. Ці території розглядалися 
франковцями в етнічному відношенні виключно хорватськими і, отже, на основі 
хорватського державного права повинні бути об’єднані в єдину самостійну 
хорватську державу. Й. Франк під поняттям «хорватське державне право» розумів 
«право хорватської нації жити і розвиватися у власній самостійній державі». У 
такій державі хорватському народові повинні гарантувалися демократичні права 
і свободи та здійснюватися заходи, спрямовані на покращення рівня життя всіх 
верств населення [3, c. 9; 4, с. 229].

Не менше уваги в програмі ХІПП було приділено сербському питанню.
Франковці виходили з положення, що «в Хорватії відомий лише один 

господар  – хорватська нація». Ідеологи ХІПП заперечували саме існування сербів 
на території Хорватії як етнічної та релігійної спільноти. Вони вважали сербів 
переважно влахами, які переселилися в хорватські землі та вивчили місцеву мову. 
Таким чином, на думку франковців, якщо ці люди визнають своєю батьківщиною 
Хорватію та розмовляють хорватською мовою, то вони є православними хорватами 
[3, c. 9; 4, с. 231].

Величезне обурення у ідеологів ХІПП викликало бажання «так званих сербів» 
бути в Хорватії не лише особливою сербською нацією, а й вимога її рівності хорватській 
нації. На думку прихильників ідей Й. Франка, це б призвело до утворення та території 
Хорватії «держави в державі». Аналізуючи програму ХІПП, С. Романенко зазначив, що 
визнання існування сербської нації в Хорватії самих сербів означало б «визнання в Хор-
ватії сербської корони» і «знищення хорватської нації і держави» [5, с. 25].

Таким чином, прихильники ідей Й. Франка відстоювали програму тріалізму, 
тобто возз’єднання хорватських та словенських земель в єдиній хорватській державі 
і перебудови імперії на основі рівноправ’я Австрії, Угорщини та Хорватії. Вони ви-
ступали за утворення самостійної хорватської держави на основі хорватського істо-
ричного державного права, проте ніколи не піддавали сумніву права Габсбургів на 
хорватську корону. Компроміс із династією Габсбургів став особливою рисою ідеоло-
гії ХІПП. На практиці здійснення планів франковців щодо створення моноетнічної 
держави означало б включення в її склад не тільки хорватів, а й сербів, боснійських 
мусульман та словенців. Особливого радикалізму у порівнянні із ХПП та ідеями 
А. Старчевіча набирало відношення до сербів та їх місця у хорватській державі. Ви-
никнення та розвиток ХІПП відповідали характеру національного руху в Хорватії та 
процесу самовизначення хорватів.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ПЕРЕБУДОВИ АГРАРНОГО 
УСТРОЮ ГАЛИЧИНИ (1921-1939 РР.)

Будь-яка зміна в аграрному устрої є наслідком дії соціально-економічних 
чинників. Аграрне питання постало у Другій Речі Посполитій особливо гостро у 20-
30-х рр. минулого століття, так як аграрна система була вкрай неврегульованою.

Саме перебудова аграрного сектору Польщі повинна була сприяти загально-
му піднесенню сільського господарства, виведенню його до рівня розвитку передових 
країн світу. Землі, що увійшли до складу Польщі, різнилися за рівнем економічного 
розвитку. Однак у найгіршому стані перебували східні окраїни держави, де сільське 
господарство було доведено до суцільного розорення. Виснаження економіки, пере-
творення землі в арену військових дій довели до крайності селян. В розумінні селян-
ства прийняті аграрні закони служили ніби матеріалізацією їх соціальних перспек-
тив. а головне  – здійснення соціальної справедливості. В цьому полягав основний 
соціально-політичний ефект розпочатих аграрних реформ. Основне завдання рефор-
ми – створення аграрного устрою, основою якого були б сильні, високопродуктивні 
селянські господарства різних типів і величини, що базувалися б на приватній влас-
ності на землю [1; с.29].

В цілому основні напрямки польської аграрної політики в Галичині 1921-
1939 роках були зумовлені наступними соціально-економічними чинниками. В пер-
шу чергу необхідно було реформувати соціально-економічні відносини на селі. У цій 
сфері потрібно було здійснити реорганізацію системи землеволодіння з метою при-
стосування її до нових умов капіталістичного сільськогосподарського виробництва, 
тим самим послабивши соціальну напругу в аграрному секторі. Це зумовлювалось 
тим, що, з одного боку, значна частина селянських господарств відчула дефіцит зем-
лі, а з іншого боку – в незначній кількості поміщицьких господарств зосередилось 
близько половини всієї землі. Не випадково центр тяжіння більшості з них припадав 
на перерозподіл земельної власності. У поділі великого землеволодіння бачився шлях 
ліквідації земельного голоду, послаблення аграрного перенаселення [2; s. 393-394].

Одним з соціально-економічних чинників проведення аграрної реформи в 
Польщі була недосконалість системи землекористування, зокрема наявність через-
смужжя і вузькосмужжя в малих і великих господарствах. Нерідко земельні володін-
ня власників складалися з кількох, а іноді й з кільканадцяти ділянок, розташованих на 
значній відстані від помешкання і одна від одної. Часто, маючи ширину в 1-2 метри, 
ці ділянки простягались на кілометр, а іноді й більше. Це не давало змоги раціональ-
но вести господарство, застосовувати сільськогосподарську техніку та більш продук-
тивні методи обробітку землі, вимагало додаткових затрат на ведення господарства.

Очевидною була необхідність ліквідації таких її елементів, як черезсмуж-
жя і вузькосмужжя, сервітутів, що заважали раціональному веденню господар-
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ства, роблячи його низькопродуктивним і малоефективним;  аграрна політика 
мала створити умови для відбудови зруйнованого війною сільського господарства 
і на цій основі відродження економіки в цілому, вирішення продовольчої проблеми;  
аграрний сектор Польщі за економічними показниками значно відставав від передо-
вих європейських країн.

Окрім того, гостро постала також продовольча проблема, що теж актуалізу-
вало реформування аграрної системи, бо в кінцевому результаті воно передбачало 
збільшення обсягів сільськогосподарської продукції і вирішення на цій основі про-
блеми забезпечення населення продовольством.

Необхідність реформування сільського господарства диктували також і про-
блеми в промисловості та фінансах. Промисловість Польщі зазнала великих збитків 
у ході світової та радянсько-польської війни. Значна кількість обладнання була ви-
везена до Німеччини і почала повертатися у 1921-1922 роках.

Таким чином аграрні реформи, які проводились в Галичині 1921-1939 рр. 
були необхідні і продиктовані самим життям. Польща розуміла, щоб не залиши-
тися на другорядних ролях в Європі, слід розвивати своє сільське господарство. 
Саме тому аграрно-реформаторські перетворення зумовлені необхідністю ре-
формування соціально-економічних відносин на селі, потребою реформування 
системи землекористування, вирішення продовольчої проблеми, створення умов 
для відбудови зруйнованого війною сільського господарства і на цій основі від-
родження економіки в цілому. 
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НІЖИНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК ТА НІЖИНСЬКИЙ ПОЛКОВНИК 
ПЕТРО ТОЛСТОЙ (1718-1727)
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Сучасні студії досліджень історії козацької України велику увагу приділяють 
вивченню окремих персоналій полково-сотенних урядів Гетьманщини (1648-1783), їх 
доробку у військово-політичній сфері та процесі державотворення. У роки незалеж-
ної України козацька старшина стала предметом ґрунтовних наукових досліджень 
таких українських істориків як В. Заруба, С. Коваленко, В. Кривошея та інші. Поряд з 
тим, частина представників полково-сотенної старшини Гетьманщини, що відіграла 
в дечому ключову і визначальну роль у історії козацької України і окремих її полків, 
досі не потрапляла в поле зору науковців. Так, маловивченим залишається життєвий 
шлях і військово-політична діяльність представників етнічного російського дворян-
ства на українських полковницьких урядах І пол. XVIII ст., що, починаючи з правлін-
ня російського царя та імператора Петра І (1689-1725), стали могутнім інструментом 
Росії у справі знищення української козацької державності.

Метою даної статті є спроба висвітлення життєвого шляху та військово-
політичної діяльності ніжинського полковника Петра Петровича Толстого (1718-
1727) – першого росіянина на ніжинському полковницькому уряді та взагалі на всій 
території Гетьманщини, діяльність якого була спрямована на ліквідацію залишків 
української козацької держави та перетворення столичного Ніжинського козацького 
полку на інструмент російської великодержавної політики.

Варто зауважити, що Ніжинський козацький полк був територіально най-
більшим козацьким полком Гетьманщини та столичним осередком козацтва Лівобе-
режної України, в межах якого розташовувалися три гетьманські резиденції: Батурин 
(1669-1708, 1750-1764), Ніжин (січень-лютий 1709 р.) та Глухів (березень 1709-1750).

Збройний виступ гетьмана Івана Мазепи (1687-1709) проти московського 
царя Петра І й перехід частини козацької старшини на бік російського суперника 
у Північній війні (1700-1721) – Шведського королівства, дав зрозуміти, що автоно-
мія Гетьманщини несе загрозу російському пануванню на українських землях. Ро-
сійський уряд вдався до низки заходів по зруйнуванню правових засад української 
державності, одним з яких стало позбавлення козацтва права вибору і призначен-
ня полково-сотенної старшини. Так, у 1715 р. до гетьманської резиденції у Глухові 
надійшла царська грамота про нову систему призначення полкової старшини [11, с. 
332]. Самі вибори скасовувалися, що підривало ключові основи існування козацької 
адміністрації, заснованої на верховенстві рішень генеральних і старшинських рад. До 
функцій козацьких рад належав лише відбір двох або трьох кандидатів, одного з яких 
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гетьман, за погодженням з резидентом московського уряду, призначав на полковни-
цтво. Водночас, московський цар Петро І і його наступники вдавалися до прямого 
призначення відданих їм осіб і фаворитів на полковницькі уряди.

Активно дана кадрова політика Московського царства була застосована до 
порубіжного з російськими землями Ніжинського козацького полку. Так, після смер-
ті у травні 1718 р. Лук’яна Жураківського, ніжинське полковництво отримав росія-
нин Петро Петрович Толстой, який за влучним висловом історика О. Лазаревського, 
був одним з «птенцов» дворянства нової генерації Петра І [5, c. 14]. Станом на 1718 р. 
П. Толстой перебував у статусі фаворита та улюбленця Петра І, що зіграло головну 
роль у його політичній кар’єрі в Україні. Справа в тому, що батько Петра – Петро 
Олексійович Толстой був таємним радником Петра І і сенатором, який у 1718 р. зро-
бив для царя особливу послугу, що сприяла остаточному закріпленню дворянської 
родини Толстих у близькому оточенні царської родини Романових. За заслуги перед 
царем йому був подарований графський титул. Так, П.О. Толстой викрав з Італії і по-
вернув до Росії царського сина-втікача Олексія Петровича – єдиного нащадка царя по 
чоловічій лінії, якого в 1718 р. за наказом Петра І було піддано тортурам і страчено. 
Зважаючи на послугу старшого Толстого, ніжинське полковництво мало стати гар-
ним подарунком Петра І молодшому Петру Толстому.

Призначення П.П. Толстого на ніжинське полковництво започаткувало по-
літично продуману традицію московського уряду розміщувати на старшинських 
посадах російських дворян, тим самим перетворюючи їх на імперських управителів 
українськими провінціями держави Романових. Поряд з тим, намагаючись уник-
нути політичних виступів української старшини, Петро І вирішив породичати П. 
Толстого з гетьманським родом Скоропадських. Так, за наказом московського царя 
12 жовтня 1718 р. дружиною новоспеченого ніжинського полковника стала молод-
ша 15-річна гетьманова дочка Уляна Скоропадська (1703-1733). Цей шлюб став тією 
віхою, від якої почала зростати українсько-російська шлюбність XVIII ст. Власне, 
сама діяльність московського графа на ніжинському полковництві розпочалася із 
зустрічі у 1720  р. у Ніжині князя Олександра Меншикова, який був проїздом на 
Гетьманщині [10, с. 31].

Призначення на ніжинське полковництво, вочевидь, було несподіванкою 
для молодшого Петра Толстого. Молодий росіянин навряд чи був готовий і мав необ-
хідний хист до політичної і військової діяльності, до того ж в Україні. Відомий укра-
їнський історик О. Лазаревський зазначає, що ніжинський полковник П. Толстой не 
був жорстоким управлінцем і досить добре поводився з населенням Ніжинського ко-
зацького полку [5, с. 14]. За влучним висловом відомого українського письменника 
Юрія Мушкетика: «Толстой-син не був надто жорстоким, злим, одначе був понурим, 
недовірливим, підступним. Він не знав нашого життя, наших порядків і знати їх не 
хотів, одначе гаразд знав, для чого настановлений, у чийому ридвані приїхав і куди 
той ридван має правувати. … чинив не подлуг права козацького, а подлуг царського 
веління всупереч тому праву» [8].

Ніжинська полкова старшина, що з часів гетьманування Б.  Хмельницько-
го твердо стояла на тому, щоб полковником був виходець з місцевого ніжинського 
козацтва, була обурена призначенням етнічного росіянина їхнім полковником. Не 
сприймав нового ніжинського полковника і тодішній гетьман Іван Скоропадський 
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(1708-1722), який був безсилим за даної ситуації. Полковника призначив особисто 
цар Петро І, несприйняття наказу якого могло дорого коштувати українській козаць-
кій старшині, що була свідком страти царського сина Олексія.

Несприйняття нового ніжинського полковника місцевим козацтвом та мі-
щанством пояснювалося ще й мовним бар’єром. П. Толстой був етнічним росіянином 
і не знав української мови, що створювало проблеми у його спілкуванні з ніжинською 
полковою старшиною та магістратом, веденні документації. З цього приводу Ю. Муш-
кетик зазначає, що будучи головою полкового суду Ніжинського козацького полку, 
П. Толстой своєю мовою дивував решту членів суду: «Промовляв Петро Толстой по-
московському, деякі судді та писарі намагалися дзигоріти (розмовляти – Р.Ж.) з ним 
у лад, то штокали, то шокали, а що вже казати про козаків-підсудних, вони мало що 
розуміли й тільки здивовано витріщувалися» [8].

Незважаючи на мовний бар’єр та тихий супротив, ніжинська полкова стар-
шина змирилася зі своїм полковником – зятем гетьмана й не відзначилася активними 
діями. Ще доволі пам’ятною для ніжинців була кара за підтримку гетьмана І. Мазепи 
та зруйнування О. Меншиковим м. Батурина у листопаді 1708 року.

За свідченнями О. Лазаревського, ніжинський полковник П. Толстой, реалі-
зовуючи колоніальну політику Петра І на Ніжинщині, все ж неодноразово ставав на 
захист простого люду Ніжинського полку, що страждав від утисків місцевої старши-
ни. У архівних справах неодноразово згадуються звернення ніжинського полковника 
до вищого керівництва Гетьманщини зі скаргами на старшину [5, с. 14]. Як наслідок, 
старшина Ніжинського полку, зокрема бунчукові товариші сини страченого І. Ма-
зепою Василя Кочубея, мусили зважати на позицію полковника і припинити процес 
активного обкладання повинностями козаків та селян. Так, у 1721 р. П. Толстой пи-
сав чернігівському полковнику, наказному гетьману Павлу Полуботку, що Кочубеї на 
власному подвір’ї побили бахмацького отамана, який вимагав з кочубеєвих підданих 
провіант для російських солдат у Бахмачі [5, с. 14]. Також, О. Лазаревський зазначає 
про підтримку ніжинським полковником П. Толстим недопущення переходу ніжин-
ських козаків у селянський стан [5, с. 14].

Захищав П. Толстой населення Ніжинського козацького полку і перед утис-
ками його з боку православних монастирів. Так, у своєму універсалі від 14 жовтня 
1721 р. Максаківському монастирю ніжинський полковник наказував: «подсусідков 
в дворах монастырских Адамовском, Высоцком и Красноставском мешкаючих, от 
вытягненя тоей рочной повинности, на нас выбираючойся, уволняем и приказуем, 
абы посланный наш оных подсусідков в помянутих дворах живучих, до отдавання 
тоей рочной повинности не чепал и ни в чом бы оных не турбовал» [15, арк. 59 зв.].

Зважаючи на статус фаворита російського царя, а з 1721 р. імператора Петра 
І, та будучи зятем гетьмана І. Скоропадського, П. Толстой зосередив у своїх руках 
значні земельні володіння на території Ніжинського козацького полку [2, арк. 1-4]. 
Левову частину володінь полковника становили рангові села, що були надані гетьма-
ном І. Скоропадським: Веркіївка, хутір Берестовець, с. Володькова Дівиця (сучасне с. 
Червоні Партизани Носівського району Чернігівської обл. – Р.Ж.), Крупичполе, Ви-
шнівка, Сваричівка, Максимівка, Рожнівка і Переводь [16, арк. 15]. Варто зауважити, 
що за виключенням Веркіївки та Берестовця, решта сіл були відібрані гетьманом у 
родини ніжинських полковників Жураківських, незважаючи на попередню грамоту 
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І.  Скоропадського 1718  року. Дещо пізніше тесть подарував П. Толстому і сотенне 
містечко Ніжинського козацького полку Бахмач. Також, І. Скоропадський віддав на 
корить П. Толстого і тютюнову десятину з населення Ніжинського козацького полку, 
що раніше збиралася виключно на користь гетьмана: «определилисмо милому на-
шему, полковникови Нижинскому, з полку тамошнего тютюнную десятину на себя 
отбирати, которая прошлых лет, оттоль на нашу особу выбиралася» [5, с.15].

Завдячуючи своїм статусом та посадою російському імператору Петру І, П. 
Толстой ніколи не забував кому служить. Ніжинський полковник активно залучав 
підконтрольних йому козаків до низки загарбницьких війн Російської імперії проти 
сусідів. Так, у 1723 р. козаки Новомлинської сотні Ніжинського полку були залучені 
до Перського походу та будівництва Ладозького каналу [6, арк. 1-25], а козаки Короп-
ської сотні – до Теркського походу і те ж будівництва Ладозького каналу [4, арк. 1-4]. 
У наступному 1724 р. козакам Ніжинського полку було наказано долучитися до Ги-
лянського та Дербентського походів Російської імперії [12, арк. 1-11]. У 1725 р. сотні 
Ніжинського козацького полку перебували у Гилянському, Сулацькому і Низовому 
походах [1, с. 79-80]. Особливої уваги істориків у війні Росії проти Персії привертає 
Гилянський похід (територія сучасних Дагестану та Азербайджану – Р.Ж.), у ході яко-
го загинула більшість його учасників, зокрема козаки Ніжинського полку. Загалом, 
військова активність Російської імперії за полковництва П. Толстого призвела до за-
гибелі тисяч козаків Ніжинського полку.

Упродовж полковництва П. Толстого (1718-1727) Ніжинський козацький 
полк складався з 20 сотень та був найчисельнішим полком Гетьманщини, як за кіль-
кістю війська, так і всього населення. За реєстром 1723 р. Ніжинський полк нарахо-
вував 7285 козаків. Розподіл по сотнях відбувався наступним чином: перша полко-
ва – 556 козаків, друга – 412, третя – 400, Борзненська – 700, Новомлинська – 216, 
Олишівська – 685, Конотопська – 758, Івангородська – 298, Мринська – 347, Веркі-
ївська – 352, Дівицька –253, Прохорська – 600, Бахмацька – 566, Воронізька – 415 та 
Глухівська – 700 козаків [3, с. 179].

За даними історика Л. Мельника, у той час у полку було 12 819 дворів козаць-
ких та 677 дворів козацьких вдів. Загалом у Ніжинському козацькому полку нарахо-
вувалося 32 176 дворів: у тому числі 44 двори полкової старшини, 59 дворів значко-
вих товаришів та 5 дворів значкових вдів, 16 дворів сотничих, 22 двори отаманських, 
9 дворів гармашів і пушкарів, 16 947 дворів посполитих та 1 143 двори підсусідків, 
410 дворів духовних осіб, решта – 25 дворів [7, с. 15].

Намагаючись знайти спільну мову з ніжинською козацькою старшиною 
та здобути їх підтримку П. Толстой збільшував кількість старшинських ранго-
вих володінь. Так, у 1725 р. він, що правда з указу Першої Малоросійської колегії 
(1722-1727), віддав на уряд ніжинського полкового писаря Леонтія Гроновського 
с. Кропивне [9, с. 81].

Загалом, станом на 1725  р., окрім полкового писаря Л. Гроновського, до 
полково-сотенної старшини Ніжинського козацького полку входили наступні діячі: 
полковий обозний Леонтій Шрамченко, полковий суддя Роман Лазаревич, полковий 
осавул Мойсей Левицький, полковий хорунжий Іван Левицький, городовий отаман 
ніжинський Василь Богдановський [1, с. 79]. Натомість, у сотнях на сотенних урядах 
перебували: Перша Ніжинська  – наказний сотник Василь Стасенко, Друга Ніжин-
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ська – наказний сотник Леонтій Беляк, Третя Ніжинська – Григорій Романовський, 
Олишівська  – Данило Шрамченко, Івангородська  – Іван Дмитрів, Коропська  – на-
казний сотник Пилип Трофимов (дійсний сотник Іван Пороховський перебував 
у 1725  р. у Гилянському поході), Воронежська  – наказний сотник Кирило Слабей 
(дійсний сотник Іван Холодович перебував у Сулацькому поході), Глухівська – Іван 
Мануйлович, Новомлинська – Кирило Троцький, Борзенська – Михайло Забіла, Бах-
мацька – наказний сотник Данило Налитовський, Кролевецька – наказний сотник 
Григорій Падалка (дійсний сотник Костянтин Генваровський перебував у Низовому 
поході), Батуринська – Федір Данилів, Прохорська – Матвій Борсук, Конотопська – 
Григорій Костенецький, Мринська – Федір Тарасович, Шаповалівська – наказний со-
тник Іван Небаба, Веркіївська  – наказний сотник Самійло Афанасійович (дійсний 
сотник Павло Самойлов – у поході), Салтиково-Дівицька – Яків Селецький. У Ям-
пільській сотні у 1725 р. ні дійсного, ні наказного сотника не було взагалі. Обов’язки 
місцевого сотника виконував ямпільський городовий отаман Іван Верховець [1, с. 79-
80]. Як бачимо, даний перелік сотників Ніжинського козацького полку 1725 р. ще раз 
підтверджує активне залучення П. Толстим ніжинського козацтва до загарбницьких 
війн Російської імперії.

Смерті двох державних правителів  – гетьмана І. Скоропадського у 1722  р. 
та російського імператора Петра І у 1725  р. позбавили П. Толстого захисту перед 
заздрощами інших дворян, обділених увагою та дарунками. Проти П. Толстого ви-
ступив фаворит імператриці Катерини І (1725-1727) князь О. Меншиков, який давно 
ворогував з родиною Толстих. За наказом О. Меншикова П.Толстой був усунутий з 
посади ніжинського полковника. Згодом Петра Толстого разом із сином Іваном та 
дружиною Уляною заарештували і після страшних тортур заслали в підмосковське 
село Яковлєво (за іншими даними на Соловки – Р.Ж.), відібравши і скасувавши гра-
моту про надання йому графського титулу [14]. За свідченнями О. Лазаревського, у 
жовтні 1728 р. П. Толстой, зважаючи на ряд хвороб, викликаних пияцтвом, зокре-
ма, епілепсію, сильно підірвав своє здоров’я і помер [5, с. 15]. Швидка смерть скоро 
настигла і дружину колишнього ніжинського полковника гетьманську дочку Уляну 
Скоропадську, яка померла від сухот у 1733 році. Дочці гетьмана І. Скоропадського 
було лише 30  років. Дещо кращою виявилася доля синів Петра та Уляни  – Івана і 
Олександра Толстих. Після смерті обох батьків у 1733 р. брати прохали російський 
уряд повернути їм їхній будинок у м. Ніжині [13, арк. 4]. Відомо, що Іван і Олександр 
Толсті володіли своїми маєтками в Україні до 1752 р., пізніше продавши їх зятю бра-
тів Розумовських Осипу Лук’яновичу Закревському [5, с. 15].

Отже, ніжинське полковництво Петра Петровича Толстого започаткувало 
добре продуману політику Росії по розміщенню росіян на українських полковниць-
ких урядах. Будучи етнічним росіянином, П. Толстой не знав ні української мови, ні 
традицій державного управління Гетьманщини. Полковницький доробок П. Толстого 
для Ніжина позначився як деякими позитивними, так і негативними сторонами, що 
сприяли ліквідації козацької державності в Україні. Протидіючи захопленню ніжин-
ською старшиною земельних володінь рядового козацтва та не допускаючи збільшен-
ня кількості відробітків поспільства Ніжинського полку на корить старшини і монас-
тирів, полковник, одночасно, пам’ятаючи прихильність імператора Петра І, активно 
залучав ніжинських козаків до низки війн Росії проти сусідів, відправляв ніжинців на 
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будівництво каналів, зокрема Ладозького. Дана військова політика ніжинського пол-
ковника призвела до тисяч жертв з числа найбільшого на той час у кількісному від-
ношенні Ніжинського козацького полку. Полковництво П. Толстого в Ніжині на ре-
гіональному рівні яскраво характеризує всі сторони суспільно-політичного розвитку 
Гетьманщини І пол. XVIII ст., старшина якої вислугу перед полковником-росіянином 
та Петербургом ставила вище за державні та національні інтереси України.
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С 1990-х гг. в постсоветской России начинается «мусульманский ренессанс» 
или «возрождение» ислама. Данный термин получил широкое хождение в научной 
и публицистической литературе (А.В. Малашенко, Л.А. Баширов» и др.). Конечно, 
буквально переносить на современные процессы конфессиональной жизни России 
данное определение не следует, но в широком смысле слова, понимая возрождение 
как появление вновь, подъем после периода упадка, разрушения, использование этой 
дефиниции представляется оправданным в работах, опубликованных в последнее. 
Тем не менее, Р. Мухаметшин подчеркивает, что порою термин «возрождение» по-
дменяется формулировкой «распространение», «но возрождение – не просто возв-
ращение общемусульманских духовных ценностей в общественно-политическую 
жизнь, а использование тех их аспектов, которые в истории народа сыграли свою 
позитивную роль и сегодня, в обновленном виде, должны способствовать решению 
актуальных проблем, в первую очередь, в духовной, и, в какой-то степени, в полити-
ческой сфере жизни общества» [1, с. 71]. А. Малашенко, выявляя аналогии исламско-
го возрождения на Ближнем и Среднем Востоке и в постсоветской России и странах 
СНГ, отмечает, что «российская версия исламского возрожденчества представляет 
собой самобытный конгломерат из призывов вернуться к «истинному исламу» вре-
мен пророка, акцентирования в исламе мирского и духовного начал (кульминаци-
ей чего является утверждение религии и политики – одного из главных «козырей» 
исламизма), мистических (суфийских и квазисуфийских) рассуждений и ... того же 
традиционализма» [2, с. 98].

Наряду с дефиницией «возрождение» или «ренессанс», некоторые исследо-
ватели оперируют понятием «реисламизация» России (М.В. Иордан, Р.Г. Кузеев, С.М. 
Червонная и др.), что не совсем точно раскрывает суть явления, происходящего в 
нашей стране.

Выявляя причины и предпосылки повышения религиозности последовате-
лей Аллаха, отечественные исследователи, безусловно, правы, утверждая, что «ре-
нессанс» ислама в России является, в первую очередь, «следствием демократизации 
общественно политической жизни страны,.. частью феномена общерелигиозного 
возрождения, начавшегося в годы перестройки, инициированной М.С. Горбачевым,.. 
крахом тоталитарной системы..» [3, с. 11]. Р. Гайнутдин подчеркивает, что религиоз-
ному возрождению «толчок был дан извне, иными словами, имел место чисто свет-
ский подход» [4, с. 50]. Изменение вектора культурных и моральных ориентиров в 
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массовом сознании населения способствовали переоценке роли и места религии в 
обществе, позиционируя ее, в первую очередь, как феномен мировой и националь-
ной культуры, как нравственную опору общества. Во многом исламский «Ренессанс» 
был обусловлен возросшей активностью мусульманских религиозных организаций, 
пропагандой ислама в СМИ. Частично подъем религиозности мусульман был связан 
и с деятельность влиятельных сил, которые пытаются использовать ислам в своих 
политических играх.

По данным Российского независимого института социальных и национальных 
проблем, в 1990-х гг. в стране фиксировалось укрепление позиций религии. Так, к ве-
рующим относило себя около половины всего населения страны; религиозность зна-
чительно «помолодела». В начале 1990-х гг. около двух третей татар России считали 
себя более или менее религиозными [5, с. 52].

И все же, «… увеличение числа людей, признающих себя верующими, нельзя 
однозначно интерпретировать как стремительный подъем религиозности, как по-
казатель глубоких изменений в мировоззрении современных татар. В значительной 
степени это – реакция на изменение с середины 80-х годов ХХ в. государственной 
идеологии... Другим фактором, определившим изменение отношения к религии в 
массовом сознании, является специфика переходного периода, переживаемого об-
ществом…» [6, 515]. Ислам приобрел бытовой характер. Зачастую религиозная са-
моидентификация осуществляется не по принадлежности к исламу, а в результате 
принадлежности к определенной культуре, национальному образу жизни: татарин – 
значит мусульманин.

Источники:
1. Ислам в татарском мире: история и современность // Панорама – форум. 1997. № 12.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Понятия дети и война несовместимы! Однако юным ленинградцам-детям 
блокадного города – пришлось вместе со взрослыми перенести всю трагедию осаж-
денного города. Детям было хуже, чем взрослым! Они не понимали, что происходит: 
почему нет папы, почему мама постоянно плачет, почему постоянно хочется есть, 
почему по визгу сирены надо бежать в бомбоубежище... Много детского почему? Но 
детским чутьём они понимали, что в их дом пришла большая беда. Город жил, сра-
жался и ковал оружие для грядущей победы; вместе со взрослыми встали на защиту 
любимого города дети и подростки Ленинграда. Они встали за станки на военных 
заводах, дежурили и тушили зажигательные бомбы на чердаках, выращивали овощи 
на полях совхозов, ухаживали за ранеными и больными, воевали в партизанских от-
рядах. Более пяти тысяч ленинградских подростков за мужество и героизм, прояв-
ленные в дни блокады были награждены медалями за оборону Ленинграда.

У них было особое, опаленное войной, блокадное детство. Они росли в усло-
виях голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. Это был свой мир, с осо-
быми трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей.

Когда в сентябре 1941 года замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оста-
валось четыреста тысяч детей  – от младенцев до школьников. Вплоть до декабря 
1941 года по Ладоге пробивались к Ленинграду буксиры с баржами. К этому време-
ни Военный совет фронта уже сделал все для подготовки будущей «Дороги Жизни». 
21 ноября 1941 года потянулся по первому льду конный обоз, вскоре пошли и автома-
шины, 60 автомашин двинулись к восточному берегу озера за мукой. Ленинград стал 
получать хлеб. Но потребовались недели и месяцы, пока на карточки стали выдавать 
не 125 грамм, а 200 грамм, а потом 300 грамм. Хлеб подвозили, пробиваясь через вью-
ги, минуя ледяные полыньи, трещины. «Дорога Жизни» не сразу могла восполнить 
тающие запасы продовольствия в городе. Страна слала Ленинграду все что могла. 
Эшелоны с подарками, партизанские обозы ростков. Естественно их хотели сберечь в 
первую очередь, стремились укрыть от обстрелов и бомбёжек. Всесторонняя забота о 
детях и в тех условиях была характернейшей чертой ленинградцев. За дни блокады по 
этой дороге с сентября 1941 года по ноябрь 1943 года удалось эвакуировать 1 милли-
он 376 тысяч ленинградцев, в основном женщин, детей и стариков. Война разбросала 
их по разным уголкам Союза, по-разному сложились их судьбы, многие не вернулись 
обратно.

И она же давала особую силу взрослым, поднимала их на труд и на бой, по-
тому что спасти детей можно было только отстояв город. А назад, из Ленинграда, ма-
шины увозили матерей с детьми. Самых бедственных. Двадцать тысяч солдат, офи-
церов, вольнонаёмных обслуживали «Дорогу Жизни». Они делали всё что могли, да 
ещё и то, что невозможно в обыденной жизни. Героизм этих людей составляет одну 
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из прекрасных страниц истории Великой Отечественной Войны. Они были герои – 
каждый опять-таки по-своему, своим отдельным, неповторимым поведением.

Существование в осажденном городе было немыслимо без упорного, повсед-
невного труда. Тружениками были дети. Они ухитрялись так распределить силы, что 
их хватало не только на семейные, но и на общественные дела. Пионеры разносили 
почту по домам. Когда во дворе звучал горн, надо было спускаться за письмом. Они 
пилили дрова и носили воду семьям красноармейцев. Чинили белье для раненых и 
выступали перед ними в госпиталях. Город не мог уберечь детей от недоедания, от 
истощения, но тем не менее для них делалось все, что возможно.

Весной 1942  года в опустевшие, обезлюдевшие цехи предприятий пришли 
тысячи детей и подростков. В 12-15 лет они становились станочниками и сборщика-
ми, выпускали автоматы и пулеметы, артиллерийские и реактивные снаряды. Чтобы 
они могли работать за станками и сборочными верстаками, для них изготавливали 
деревянные подставки. Когда в канун прорыва блокады на предприятия стали при-
езжать делегации из фронтовых частей, бывалые солдаты глотали слезы, глядя на ра-
бочие плакатики над рабочими местами мальчишек и девчонок. Там было написано 
их руками: «Не уйду, пока не выполню норму!».

Несмотря на суровую обстановку фронтового города, Ленинградский го-
родской комитет партии и Городской Совет депутатов трудящихся приняли ре-
шение продолжать обучение детей. В конце октября 1941 г. 60 тысяч школьников 
1-4 классов приступили к учебным занятиям в бомбоубежищах школ и домохо-
зяйств, а с 3 ноября в 103 школах Ленинграда за парты сели еще более 30 тысяч 
учащихся 1-4 классов.

В условиях осажденного Ленинграда необходимо было связать обучение с 
обороной города, научить учащихся преодолевать трудности и лишения, которые 
возникали на каждом шагу и росли с каждым днем. И ленинградская школа с честью 
справилась с этой трудной задачей. Занятия проходили в необычной обстановке. Не-
редко во время урока раздавался вой сирены, возвещавшей об очередной бомбежке 
или артобстреле.

Учиться в жестоких условиях зимы было подвигом. Учителя и ученики сами 
добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в школе. В школах 
стало необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь на переменах, их бледные и 
изможденные лица говорили о тяжких страданиях. Урок продолжался 20-52 минут: 
больше не выдерживали ни учителя, ни школьники. Записей не вели, так как в не 
отапливаемых классах мерзли не только худые детские ручонки, но и замерзали чер-
нила. Учеников, продолжавших заниматься в суровую зиму 1941-1942 гг., с уважени-
ем называли «зимовщиками».

К скудному хлебному пайку дети получали в школе суп без вырезки талонов 
из продовольственной карточки. С началом действия Ладожской ледовой трассы де-
сятки тысяч школьников были эвакуированы из города. Наступил 1942 г. В школах, 
где не прекращались занятия, были объявлены каникулы. И в незабываемые январ-
ские дни, когда все взрослое население города голодало, в школах, театрах, концерт-
ных залах для детей были организованы новогодние елки с подарками и сытным обе-
дом. Для маленьких ленинградцев это было настоящим большим праздником.

Для учащихся 7-10-х классов елки были устроены в помещениях театра дра-
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мы им. Пушкина, Большом драматическом и Малом оперном театрах. Сюрпризом 
было то, что во всех театрах было электрическое освещение. Играли духовные орке-
стры. В театре драмы им. Пушкина был дан спектакль «Дворянское гнездо», в Боль-
шом драматическом – «Три мушкетера». В Малом оперном театре праздник открылся 
спектаклем «Овод».

Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи – медалями 
«За оборону Ленинграда». Через всю многомесячную эпопею героической обороны 
города они прошли как достойные соратники взрослых. Не было таких событий, 
кампаний и дел, в которых они не участвовали.

Расчистка чердаков, борьба с «зажигалками», тушение пожаров, разборка 
завалов, очистка города от снега, уход за ранеными, выращивание овощей и карто-
феля, работа по выпуску оружия и боеприпасов – всюду действовали детские руки. 
На равных, с чувством исполненного долга встречались ленинградские мальчики и 
девочки со своими сверстниками – «сыновьями полков», получившими награды на 
полях сражений.

Ужасно, что война не щадит никого. Сколько горя, мук и страданий выпало 
на маленькие детские плечики. А детство-то никто не вернет!

Литература:
1. Дэвид Гланц Блокада Ленинграда
2. Статья журнала «VIP» « О блокаде Ленинграда»
3. Эттингер И.Л. Город не горит.... «Химия и жизнь» (№1, 1984 г.)
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ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

Екатерина Великая – одна из самых незаурядных женщин в мировой исто-
рии. «Ее жизнь  – редкий пример самовоспитания путем глубокого образования и 
строгой дисциплины», – считает кандидат искусствоведения Н.А. Иваницкая. В воз-
расте четырнадцати лет прусская принцесса Софья Анхальт-Цербстская попала в 
Россию. В 16 она была выдана замуж за Петра III, наследника русского престола, и 
приняла имя Екатерина. К тому времени она была необразованной, угловатой, до-
вольно некрасивой девочкой. Она плохо владела не только русским языком, но и в 
родной речи ее словарный запас оставлял желать лучшего. Брак, устроенный стара-
ниями матери, оказался несчастливым.

В 1762 году Петр III, человек безвольный и ограниченный, стал императо-
ром. Вскоре он был, не без помощи супруги, свергнут и убит. Екатерина II стала им-
ператрицей и правила настолько успешно, что по праву заслужила титул Екатерины 
Великой. Ее, немку и чужестранку, русский народ называл «родной матушкой». А 
историки почти единогласно решили, что, если Петр I хотел привить России все не-
мецкое, то немка Екатерина мечтала возродить русские традиции. И во многом про-
делала это успешно.

Как же произошла трансформация закомплексованной иностранной 
принцессы в образованную русскую императрицу, о которой Ломоносов говорил: 
«На троне баба – ума палата». 

Екатерина рано и вовремя поняла, что счастья в личной жизни с нелюбимым 
мужем не будет, и сделала крупную победную ставку – стать единственной для Рос-
сии, для русского народа. К этой цели она шла путем самоусовершенствования. Она 
перешла из лютеранства в православие. С необычайным упорством она учит рус-
ские слова, грамматику, танцы, отрабатывает плавную поступь. Учителя удивлялись 
ее упорству. Она занималась весь день, просыпалась по ночам, учила уроки, делала 
гимнастику, развивала гибкость тела. 

Екатерина привила себе страсть к чтению. А французские романы меня-
ла на труды историков и естествоиспытателей, экономистов и философов. Она 
воспитывала в себе пытливость ума. Страницы книг заучивала наизусть. Не все, 
а те, которые поразили воображение, или те, смысл которых непонятен. По па-
мяти она делала выписки из Вольтера и Монтескье. Ежедневно вела дневники. 
Переписывалась с Вольтером и многими просветителями. Сама писала пьесы. Все 
историки, так по-разному оценивающие вклад Екатерины Великой в русскую ис-
торию, признают, что именно она выделяется среди всех русских царей и цариц 
образованностью, умом, здоровьем и духовными запросами. И что самое порази-
тельное – гармонию своей личности она воспитала в себе сама, начав достаточно 
поздно, уже после замужества.
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Она училась управлять страстями, справляться со своими чувствами и 

пылким темпераментом. Долгая жизнь на чужбине приучила ее не подчиняться об-
стоятельствам, всегда быть ровной и спокойной. Она признавалась, что многими зна-
ниями жизни «...обязана русским старушкам. Я приехала в Россию, страну мне со-
всем неизвестную, не зная, что будет впереди. Что меня ожидает. Мой муж не терпел 
меня, и сам не мог внушить мне ни любви, ни уважения. Тетка, Елизавета Петровна, 
обходилась со мной довольно ласково, но чуждалась сблизиться со мной и мало мне 
доверяла. Все глядели на меня с досадой и даже презрением. Дочь прусского генерал-
майора собирается быть Российской императрицей!». 

От мудрых русских женщин она узнавала о новых средствах от болезней, 
давала им свои советы. Она была внимательна ко всем, знала имена собачек, коше-
чек, детей и домочадцев своих подчиненных, посылала сувениры. «Разговор с невеж-
дами иногда более научит, нежели разговор с учеными»,  – считала она. Ей дарили 
собранные травы, которыми императрица ополаскивала волосы. Дважды в день ей 
расчесывали волосы гребенками, которые увлажнялись отваром череды и чистотела. 
И, кстати, до старости ее волосы, заметно поседевшие, отличались блеском и густо-
той. Она узнала секреты русской бани, и впоследствии именно Екатерина открыла 
в России множество банных домов. После бани Екатерина  любила протереть тело 
нежирным молоком или сывороткой. Императрица ополаскивалась холодной водой 
и в основанном ею Смольном институте рекомендовала ледяные утренние умывания 
для воспитанниц. 

Екатерина  ежедневно чистила зубы сухой травой чабреца, отбеливала их 
истолченным древесным углем. Начинала каждый свой день с умывания холодной 
водой, в которой плавали кусочки льда. 

Она была педантична и точна во всех начинаниях. Главной целью было заво-
евать любовь России, которая, по ее же признанию, «не страна, а Вселенная». Полю-
бив русскую зиму с народными гуляньями и веселыми ряжеными, Екатерина стро-
ила ледяные горы для катания на санях. После зимних прогулок обожала горячий 
травяной чай. При Екатерине возник культ чаепития из самовара. К чаю обязательно 
подавалось несколько сортов меда. Медом Екатерина протирала лицо ежедневно, за-
тем наносила жир, гусиный или свиное сало. Кстати, на личной печати императрицы 
было изображение ульев с пчелами. 

Екатерина серьезно изучала психологию – основу «нравственного здоровья». 
Она отлично поняла, что необходимо разбираться в людях, уметь уважать чужое 
мнение, угождать и нравиться. В своем дневнике она запишет: «Самая вредная ошиб-
ка – это нетерпимость».

Она была неутомимой труженицей. «Здоровье мое меня нисколько не тре-
вожит, я встаю самое позднее в 6  часов». Это же время подъема она утвердила во 
всех учебных заведениях, которые открывала для «воспитания нового поколения 
образованных и здоровых людей». Чаще всего сама она пробуждалась раньше и ни-
когда не позволяла себе понежиться в постели. После пробуждения она работала, 
не выходя из кабинета, не менее пяти часов, до 11  часов. Перед работой  Екатери-
на выпивала стакан теплого молока с ложкой меда и чашечку крепкого кофе. 

После обеда – отдых и приятные дела. К приятным делам она относила встре-
чи с «умными собеседниками». Вечером – деловые встречи и церемонии. «Отправля-
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юсь спать самое позднее в половине одиннадцатого», – писала Екатерина. И такого 
строгого распорядка дня она никогда не нарушала. Даже когда Россию посетил по ее 
личному приглашению Дидро, она встречалась с ним для бесед от трех до пяти часов 
пополудни. Она считала, что здоровье – это развитость ума в сочетании с физически-
ми нагрузками и четким распорядком дня. 

Тяга к знаниям и накоплению опыта не убила в ней женщины. Сама она 
была деятельна и энергична. Зная свои природные недостатки – рано обозначивший-
ся двойной подбородок, красноватый цвет лица, она их умело маскировала. Лицо 
ее всегда было припудрено, и это вошло в моду  – дамы не выходили из домов, не 
осветлив свое лицо пудрой, основу которой составляла мука. На бледный тон лица 
накладывала Екатерина яркие румяна, подводила брови, красила губы. «Старушки» 
нередко дарили ей сурьму и губную помаду, которую изготавливали из свекольного 
сока и глицерина. 

Екатерина была среднего роста и чрезвычайно склонна к полноте. Она сама 
не считала себя красивой, но гордилась тем, что умеет нравиться. Она приучила себя 
высоко держать голову – потому казалась выше ростом и избавлялась от двойного 
подбородка. «Ее фигура приятна и благородна; походка гордая. Вся она и ее манеры 
полны грации, вид у нее царственный. Черты лица говорят о сильном характере. Го-
лова хорошо посажена на высокой шее», – писал современник. 

Екатерина увеличила каблуки женской обуви, чтобы казаться выше ростом. 
Знатное дворянство предпочитало ходить на красных каблуках.  Екатерина  любила 
праздники. В Малом Эрмитаже она проводила маскарады. Для мужчин и женщин 
были оборудованы комнаты для переодевания. Все мужчины должны были появлять-
ся в дамских костюмах, а женщины – в мужских. Екатерина признавалась, что задумала 
эти малые маскарады не случайно: мужской костюм подчеркивал ее стройность, кото-
рую в век чревоугодия и «излишнего веса» сама императрица старалась сохранить.

Екатерину часто можно было увидеть верхом на лошади в районе Петергофа. 
В целебную силу верховой езды она свято верила. Искусство наездницы ей долго не 
удавалась освоить. Чтобы научиться управлять лошадью, Екатерина в течение полу-
года ездила до 10 часов в день. Она любила одинокие пешие прогулки, особенно в 
окрестностях Гатчины, которую впоследствии она подарила графу Орлову. Там был 
возведен прекрасный дворец в романтическом стиле рыцарских времен. 

Екатерина была замечательной и азартной охотницей. В зрелом возрасте она 
предпочитала соколиную охоту, когда под седлом резвая лошадь, обжигающий ветер 
погони, взмывающие и камнем падающие на свою жертву ловчие соколы и кречеты. 
Многими нашими привычками мы обязаны Екатерине. Например, страстью к кофе. 
Первый кофейный дом был открыт, как известно, Петром Великим в 1703 году. «Горь-
ким пойлом» царь поил своих приближенных насильно, и кофе на Руси в начале сто-
летия не привилось. Екатерина Великая страстно любила крепкий кофе. Кофейной 
гущей императрица мыла лицо и тело, смешивая ее с мылом. 

Внедрила она и еще одно начинание Петра. Екатерина поняла, что на Руси 
урожайные годы сменяются лихими неурожаями. И решила, что спасти Россию мо-
жет только картошка – второй хлеб. Хотя картошку в Россию завез Петр Великий, 
но и спустя полстолетия она так и оставалась диковинкой. Екатерина выписывала 
клубни из-за границы, и сама написала предписание о пользе картофеля. 



34

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
Екатерина  страстно и безоговорочно верила в медицину. Когда в России 

разразилась оспа  – чума восемнадцатого столетия,  Екатерина  бросила ей смелый 
вызов. Английские доктора утверждали, что необходимы прививки, но население 
отказывалось от них, боялось их больше, чем самой оспы. И Екатерина решила, что 
необходимо подать пример. 

Случай уникальный  – императрица собственным примером положила на-
чало вакцинации. В императорский дворец привезли больного мальчика. Из язвочек 
на теле мальчика был взят соскоб, так как вакцин, естественно, не было, и перенесен 
на руку императрицы. Прививку делали приблизительно там же, где и сейчас, на вне-
шней стороне руки, выше локтя. Несколько дней императрица тяжело болела, а по 
выздоровлении все приближенные потянулись делать прививки. А когда эпидемия 
отступила, то Екатерина устроила грандиозный праздник – победы над оспой. Ека-
терина внимательно следила, чтобы в каждом городе была открыта больница и апте-
ка. Причем в больнице должны быть не те лекарства, что дешевле и доступнее, а те, 
которые предписаны доктором. 

Уже будучи в преклонном возрасте,  Екатерина  уделяла большое внимание 
внукам. Особенно старшему  – Александру, будущему императору. Она заменила 
колыбельки на жесткие кроватки, чтобы раз и навсегда исключить соблазн покачать 
младенца. В комнате ребенка всегда поддерживалась прохлада – ребенка надо зака-
ливать с первых дней жизни. Ни в коем случае не разрешала держать внуков на руках 
более нескольких минут – если ребенок плакал, то его выкладывали на гладкий шер-
стяной ковер, расстеленный на полу. 

Екатерина  считала, что этим достигается двойная польза: ребенок учится 
сам себя успокаивать и быстрее начинает ползать. Екатерина страшно гордилась, что 
изобрела новый тип детской одежды. Нечто похожее на то, что сегодня мы называем 
комбинезонами. Костюмчики, сшитые по задумке императрицы, где штанишки сши-
вались с рубашкой,  Екатерина  с гордостью называла «мое изобретение» и отправ-
ляла в качестве подарков. Для Александра она придумала замысловатую азбуку со 
вставными анекдотами дидактического характера. 

Еще молодости будущая императрица записала в дневнике  – необходимо 
«создать себя, свой характер». С этой задачей она справилась блестяще, сделав осно-
вой своей судьбы знания, здоровье и самообладание. 

Литература:
1. Миненко Н.А. Российская империя во второй половине XVIII века.
2. Каменский А.Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. – М.: Знание, 1997.
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СОВЕТСКО-АФГАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1919-1921 ГГ.

В течение своей истории внешняя политика России, в силу ее геополитичес-
кого положения, была двух векторной. В XXI веке Россия вновь стоит перед выбором 
приоритетов между Востоком и Западом. Анализируя возможное усиление проза-
падного внешнеполитического вектора России, на наш взгляд, можно сделать вывод 
о том, что подобное развитие событий не приведет ни к чему хорошему, так как Запад 
всегда видел в России врага и опасность.

Что касается восточного направления, следует иметь в виду, что активность 
исламских государств на внешнеполитической арене, усилившаяся в последние годы 
может серьезно осложнить положение России, в случае выбора ею исключительно 
западных союзников. Россия может повторить Афганский урок 1979-1989 гг., когда 
она оказалась в умело расставленной западной ловушке, смысл которой состоял в 
свержении опасного для Запада правительства СССР через организованное сопроти-
вление исламистов Афганистана. То есть, Запад хотел воздействовать на внутреннюю 
обстановку в СССР через внешнюю, через Афганскую проблему, которая в 1991 году 
привела к Кремлю и вызвала падение Советской России.

Новой России, как преемнице СССР пришлось прочувствовать все внешне-
политические осложнения с удвоенной силой. Многое пришлось восстанавливать, 
возрождать прежние добрососедские связи, по-новому выстраивать внешнеполити-
ческую стратегию и тактику.

История традиционных отношений России и Афганистана доказывает, что 
Афганское государство сильный союзник России в Исламском регионе, а значит, 
дружественные отношения будут способствовать:

1.Усилению позиций России на востоке, что будет противовесом антирос-
сийской западной коалиции.

2. Союз поможет России решить наболевшие проблемы на Кавказе и в Сред-
ней Азии.

Афганистан должен остаться стратегическим союзником России и его по-
ддержка будет взаимовыгодна.

История русско-афганских отношений насчитывает несколько столетий, но на-
иболее близки и успешны они были в XX в. Ярким примером является взаимовыгодное 
сотрудничество 1919-1921 годов, анализу которого посвящена наша статья.

Цель статьи : исследовать Советско-Афганские отношения в период с 1919-
1921 годы.

Задачи :
1)Определить основные задачи и принципы советской дипломатии в на-

чале 20-х гг. 20 века
2)Выявить основы конфликта интересов Советской России и стран Запада
3)Исследовать первые успехи Советской дипломатии в отношении с Аф-

ганистаном.
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Исследование этого периода Советско-Афганских отношений имеет особое 

место в отечественной историографии. Так монография советского писателя Теплин-
ского Л.Б. «История советско-афганских отношений, 1919—1987» написанная в духе 
коммунистической идеологии представляет особый интерес тем, что показывает 
взаимодействие сил социализма и национально-освободительного движения, разо-
блачает политику империалистических кругов Запада. Другой историк Панин С.Б. в 
своей работе «Советская Россия и Афганистан .1919-1929.» дает более объективную 
оценку Советско-Афганским отношениям. Также интересен труд Коргуна В.Г. «Ис-
тория Афганистана. XX век», где интересным образом рассматривается взаимодей-
ствие правящих сил Афганистана и Советов в указанный период.

Из источников по данному периоду имеется сборник документов «Советско-
Афганские отношения.1919-1969 гг.» а также труд Майского И.М., непосредственного 
современника этих событий, «Внешняя политика РСФСР,1917-1922».Стоит отметить 
также сочинения Ленина и Троцкого, определявших направленность Советско-
Афганских отношений в тот период.

Советская республика образовалась в результате Великой октябрьской со-
циалистической революции, новое советское правительство возглавил большевик В. 
И. Ленин.

Большевистское правительство в первые годы пребывания у власти актив-
но декларировало идею «мировой революции», которая должна свергнуть старые 
буржуазные органы власти, т.е. империалистические правительства. Воплощая та-
кие идеи внешней политики, новообразованное Советское государство, оказалось в 
сложном положении – экономическая и политическая изоляция дополнялась продо-
лжающейся войной с Германией .

Таким образом, первоочередные задачи внешней политики стояли таким 
образом :

1)заключение скорейшего мира с Германией;
2)Снятие кольца изолированности со стороны буржуазных государств;
Первая задача была достаточно быстро решена, так называемым «сепаратным 

миром» в Брест – Литовске 2 марта 1918 года.
Вторая внешнеполитическая задача РСФСР была гораздо сложнее. К ее ре-

шению предлагалось два варианта:
Первый вариант. Согласиться в соответствии со статьей Ленина 1915 года 

«Соединенные штаты Европы» с построением социализма в отдельно взятой стране. 
Откинуть идеи мировой революции, отказаться от активной поддержки пролетари-
ата в буржуазных государствах. Действия такого плана неизменно привели бы к по-
степенному смягчению отношений между Советами и империалистами.[1,c.161]

Второй вариант. Приложить максимум усилий и совершить мировую рево-
люцию, в результате которой буржуазный мир будет разрушен.

Первоначально разворачивающиеся в мире события как будто свидетель-
ствовали об успехе второго варианта (революционные события в Венгрии, Германии, 
Баварии.) Так, 21 марта 1919 года Ленин заявил: «.......чтобы к русской и венгерской 
Советским республикам прибавилась, и мы увидим, как она прибавится, междуна-
родная советская республика».[2,c.262] Из высказывания Ленина, можно сделать 
вывод, что его взгляды заметно эволюционировали по сравнению с 1915 годом. Ему 
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было мало социализма в одной стране, он хотел социализма во всем мире, но мир 
социализма не хотел.

6  августа 1919  года Венгерская советская республика перестала существо-
вать. Ее падение огорчило большевиков, но не сломило их энтузиазма в деле мировой 
революции. Российские революционеры возложили надежды по установлению меж-
дународной советской республики на РККА, которая 28 января вторглась в Польшу, 
для установления там Советской власти. В связи с этими событиями Ленин заявляет: 
«Нет ни одной страны в мире – даже самой неразвитой…...В этом полная гарантия 
того, что победа Коммунистического интернационала во всем мире в срок не чрез-
мерно далекий-эта победа обеспечена».[3,c.211] Это дает понять, что падение Венгер-
ской республики не омрачило оптимизма Ленина. Он возлагал большие надежды на 
РККА, всерьез думая о скорой победе мировой революции .

Однако события в Польше показывали, что планам Советского правитель-
ства не суждено сбыться, и 22 ноября 1919 года Ленин заявляет : «.......мировая ре-
волюция будет, судя по началу, продолжаться много лет и потребует много трудов».
[4,c.328]

В.И. Ленин и его сторонники понимали, что для торжества мирового соци-
ализма, нужно разрушить стержень мировой буржуазии, т.е. Великобританию. Осо-
знавая, что на пролетариат Великобритании очень трудно воздействовать прямым 
путем, Ленин решает ударить по ее уязвимой части, по восточной политике и бе-
рет на вооружение мнение Троцкого : «Путь на Париж и Лондон лежит через города 
Афганистана, Пенджаба и Бенгалии» [5,c.145-149],т.е. целью Советской внешней по-
литики становится Афганистан – очаг сепаратизма в Британских владениях на вос-
токе, путем воздействия на который можно подорвать на борьбу против Британии, 
народные массы соседней Индии. Сделав это, можно сорвать экономическую мощь 
Британии на востоке, что неизменно отразится на западе и вызовет в Англии рево-
люционную ситуацию .

Обстановка в Афганистане в тот период в значительной степени способ-
ствовала установлению дипломатических отношений и воплощению внешнеполи-
тических идей Советской России. В начале 1919 года в Афганистане произошла на-
сильственная смена монархов. Англофильский монарх Хабибулла хан был убит, и на 
трон взошел его сын Аманулла хан. Этот правитель был сторонником независимости 
Афганистана и реформ, которые могли бы превратить его отечество из слабой и раз-
лагающейся восточной деспотии в сильную и быстро развивающуюся страну. Такая 
политика вскоре привела Афганистан к войне с Англией, которая началась 3  мая 
1919 года.[6,c.143]

РСФСР, пристально наблюдавшая за событиями в Афганистане, предпринял 
первые шаги для сближения двух государств.

27  марта правительству Афганистана был направлен первый дипломати-
ческий документ, в виде письма от комиссара иностранных дел Туркестанской Со-
ветской Республики Богоявленского. Смысл письма состоял в уведомлении прави-
тельства Афганистана о добрых намерениях Советской республики и признание его 
независимости. Также, уведомлялось о командировании в Афганистан советского 
посла из Персии  – Бравина. Это письмо заложило основу для дальнейших дипло-
матических отношений с Афганистаном. Так как, во-первых, Советское правитель-



38

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
ство отказывалось от империалистической политики царского правительства отно-
сительно Афганистана. Во-вторых, оно признавало независимость Афганистана, 
тем самым показав Аманулле  – хану, что в надвигающейся войне с Англией он не 
останется один. В ответном письме от 7 апреля 1919 года Аманулла приветствовал 
дружественные отношения, предложенные РСФСР.[7,c.7-8]

8 августа англо-афганская война была завершена и подписан мир, который 
давал Афганистану суверенитет во внутренней и внешней политике. Однако, 4 статья 
договора говорила об испытательном сроке для Афганистана, в течение которого он 
должен был доказать свою действительную готовность к возобновлению отношений 
с Англией. Такая политическая направленность договора могла нанести серьезный 
урон Советско-афганским отношениям, так как «готовность в возобновлении отно-
шений с Британией» заключалась в отказе от отношений с РСФСР.

Разрыв отношений с Афганистаном был невыгоден для России, слишком 
много ожидавшей от этого союза. Поэтому Афганское посольство, прибывшее в Мо-
скву 12 октября 1919  года для переговоров с РСФСР, не смогло затем отправиться 
далее в Европу для выполнения «особой миссии» Амануллы хана. По мнению офици-
альной советской версии, посольство после Московских переговоров не было пропу-
щено Антантой. На наш взгляд, посольство не было пропущено Советами, которые 
боялись того, что члены посольства могут получить в Европе много информации 
компрометирующей политику РСФСР относительно Афганистана, что могло при-
вести к разрыву Советско-Афганских отношений.

Умелый ход Советского правительства сделал свое дело, глава посоль-
ства Вали хан заключает дружественные отношения с Союзом и к концу 1919 года 
официальный представитель РСФСР в Афганистане Я.З. Суриц уже в Кабуле.

Такое резкое укрепление Советско-афганских отношений приводит Вели-
кобританию в бешенство и вскоре она организовывает заговор на жизнь Амануллы 
хана. В июле 1920  года заговор был раскрыт, что дает толчок к еще более тесному 
сотрудничеству Афганистана с Россией. В сентябре 1920 года принимается первый 
вариант Русско-афганского договора, а 28 февраля 1921 года он принят уже в окон-
чательном виде.

Договор интересен тем, что он, на наш взгляд, имеет двойственный характер. 
Двойственность проявилась в том, что в Статье 2 за Союзом признаются все его заво-
евания в Средней Азии. Т.е. Советизация Туркестана официально признавалась Аф-
ганским правительством, и басмачи с Афганистана не могли сеять хаос и подрывать 
основы Советской государственности в Туркестане, но с другой стороны в Статье 
7 утверждается «Высокие договаривающиеся стороны соглашаются на свободу на-
ций Востока на основе самостоятельности и в согласии с общим желанием каждого 
из его народов». [8,c.550] Следует заметить, что нации востока в соответствии со сво-
им желанием не хотели никакой мировой революции. Им были чужды марксистские 
принципы свободы, а значит идея мировой революции была чужда Афганскому на-
роду и правительству.

Тем более, сам король Афганистана понимал, чем может обернуться ми-
ровая революция для его деспотического правления. Также он прекрасно осозна-
вал, что получив независимость во внешней политике от Англии, он находится в 
экономической зависимости от нее, так как она прочно владела соседней Индией – 
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основным торговым партнером Афганистана. Поддерживать идеи мировой револю-
ции в ущерб себе и экономике государства Аманулла хан не хотел, хотя и не был 
против союза с РСФСР.

Таким образом, Советский союз первоначально желавший совершить миро-
вую революцию, должен был отойти от своих идей. Западная направленность миро-
вой революции, через социалистические восстания в Венгрии, Германии и Баварии, 
провалилась, по причине огромной силы буржуазии и разрозненности пролетариа-
та в Европе. Восточный же путь революции провалился в силу несоответствия духа 
коммунизма – восточной исламской ментальности.

Т.е. Мировая революция, направленная через восток на запад, через Аф-
ганистан в Британию потерпела поражение, которое было закреплено в Советско-
Афганском договоре от 21.02.1921г. Поражение революции в договоре показывало 
одну сторону Советско-Афганских отношений, невыгодную для глобальной поли-
тики Советов, но другая сторона говорила о победе РСФСР, потому что огромный 
Туркестан был официально закреплен за Советами.

Закрепление Туркестана было несомненной победой молодой Советской ди-
пломатии. РСФСР получил форпост для ведения восточной политики и давления на 
Афганистан в случае его возможного будущего сближения с Британией. Афганистан 
так же получил выгоды от этого союза, он получил союзника в борьбе с Великобри-
танией и экономического партнера для развития хозяйства страны.
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Психосоматические заболевания  – это болезни, в развитии которых веду-
щую роль играют психологические факторы, в том числе и психологический стресс. 
Многочисленные исследования подтверждают наличие прямой связи между эмоци-
ональным состоянием человека и его здоровьем. Если эмоции, мысли и душевные 
переживания человека подвержены негативным состояниям таким, как: тревога, де-
прессия, гнев, страх, стресс, апатия, то реакция организма на подобные переживания 
рано или поздно проявится в виде какой-либо болезни.

Под влиянием негативных эмоций могут возникнуть следующие психосома-
тические заболевания: язва желудка, астма, бессонница, вегето-сосудистая дистония, 
ишемическая болезнь сердца, невроз, проблемы со спиной (например, искривление 
позвоночника) и т.д. Так, стресс сильный, хронический или повседневный влияет на 
иммунную и гормональную систему организма, и если человеку не оказывается по-
мощь по преодолению стрессовых ситуаций, то постепенно формируются психосо-
матические расстройства.

Впервые класс психосоматических заболеваний выделил в начале 50-х го-
дов прошлого века доктор Ф. Александер. Сначала это была «классическая семерка» 
психосоматики, которая включала в себя инфаркт миокарда, язвенную болезнь же-
лудка/двенадцатиперстной кишки, бронхиальную астму, гипертоническую болезнь, 
сахарный диабет, нейродермиты, ревматоидный артрит, но со временем этот список 
значительно расширился. Сегодня даже традиционная медицина признает, что 75% 
всех болезней являются психосоматическими, то есть имеют как физические, так и 
эмоциональные или ментальные причины. Это позволяет смело относить психосо-
матические расстройства к болезням цивилизации [3, с.168].

Как правило, при психосоматических заболеваниях человек не связывает их 
возникновение с душевным состоянием, а пытается найти причину болезни только 
на телесном уровне, на чем и акцентирует внимание при обращении к врачу.

На сегодняшний день принято выделять следующие причины, вызывающие 
или провоцирующие возникновение психосоматических расстройств: внутренний 
конфликт, идентификация с больным, психологическая травма, самовнушение, 
привлечение внимания. Причинами психосоматических заболеваний в большей 
мере становятся мыслительные процессы больного, чем непосредственно какие-
либо физиологические причины. В человеческом мозге выделяются определённые 
химические вещества  – нейропептиды, которые несут либо положительный, либо 
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отрицательный заряд к внутренним органам. Эти вещества регулируют в организме 
физические функции. Исходя из этого, можно утверждать, что, когда человек о чем-
то беспокоится, его мозг передаёт отрицательные импульсы внутренним органам, и 
его самочувствие ухудшается. А когда он преодолевает свои психологические труд-
ности, его физическое состояние нормализуется, так как мозговые импульсы несут 
уже положительный заряд. Поэтому, многие болезни и недуги носят исключительно 
психосоматический характер и зависят от мыслей и эмоций. Таким образом, психо-
соматическая болезнь есть вынужденное состояние организма, вызванное наличием 
психологических проблем [1, с.65].

Психическая деятельность человека, как правило, соотносится с централь-
ной нервной системой и любое эмоциональное состояние человека обусловливает 
состояние тела. В зависимости от того, в какой ситуации чаще находится человек, 
какие чувства испытывает, в тех или иных участках тела возникают зоны постоянно-
го хронического напряжения – мышечные блоки. Это приводит к функциональным 
нарушениям, а затем и к появлению тех или иных болезней (которые называются 
психосоматическими).

У детей возникновение психосоматических заболеваний имеет иные причи-
ны, чем у взрослых. Ребенку приходится с момента рождения адаптироваться к этому 
миру и людям, окружающим его. Процесс адаптации сам по себе является стрессо-
генным, но развивающаяся детская психика приспособлена к этому уровню стресса. 
Если адаптация происходит при определенных отягощающих условиях, то уровень 
стресса и тревоги у ребенка при взаимодействии с окружающим миром значительно 
возрастает и может перейти в хроническую форму.

Главные потребности ребенка, помимо физического комфорта и безопасно-
сти, это потребность в эмоциональной безопасности, в защите, в стабильности, во вни-
мании, в принятии и любви. И часто реакцией на неудовлетворение этих потребностей 
является болезнь как один из способов выживания в психотравмирующих условиях. К 
таким условиям относятся нестабильная психоэмоциональная обстановка в семье; фи-
зическое насилие над ребенком (помимо страха за свою жизнь и за свою физическую 
безопасность, потери базового чувства безопасности, ребенок испытывает бессилие и 
унижение); эмоциональная заброшенность ребенка. (игнорирование потребности ре-
бенка в контакте, во внимании со стороны родителей, в положительных эмоциях, в по-
ложительном подкреплении); неадекватное возрасту распределение ответственности 
между взрослым и ребенком; потеря близких людей (болезнь или смерть родителей 
или кого-то из любимых близких или развод родителей).

Тяжелое хроническое соматическое заболевание существенно изменяет всю 
социальную ситуацию развития человека. Оно изменяет его возможности в осущест-
влении различных видов деятельности, ведет к ограничению круга контактов с окру-
жающими людьми, приводит к смене места, занимаемого им в жизни. В связи с этим 
наблюдается снижение волевой активности, ограничение круга интересов, вялость, 
апатичность, нарушения целенаправленной деятельности с падением работоспособ-
ности, обеднением и оскудением всего психического облика.

Таким образом, в любой момент жизни состояние тела человека представля-
ет собой воплощенную историю пережитых и переживаемых им физических и эмо-
циональных травм, накопленного жизненного опыта, взглядов и представлений.
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В психосоматике основным методом лечения является психотерапия. Психо-

терапия психосоматических расстройств должна основываться на следующих прин-
ципах: общее успокоение больного (борьба в невротизацией пациента), и коррекция 
его аффективных расстройств, построение оптимальной с точки зрения терапии 
внутренней картины болезни, внушение больному веры в благополучный исход те-
рапии, соблюдение режима, усиление защитных сил организма. При психосоматиче-
ских заболеваниях преимущество отдается различным видам невербальной психо-
терапии (телесно-ориентированная терапия, гештальт-терапия, трансовая терапия и 
др.). Психотерапия проводится параллельно с лекарственным лечением [2, с.306].
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА 
ПОДРУЖНЬОЇ СУМІСНОСТІ

Анотація
У статті емпірично досліджено вплив ціннісних орієнтацій на подружню су-

місність. З’ясовано особливості впливу узгодженості ціннісних орієнтацій на харак-
тер сумісності подружжя..

Ключові слова / Keywords
ціннісні орієнтації / value orientation, сумісність / compatibility, сімейна згур-

тованість / family cohesion.

На сучасному етапі розвитку суспільства інститут сім’ї зазнає значних ви-
пробувань, зокрема втрачено багато функцій, що зміцнювали її в минулому. Упро-
довж усієї історії подружня сумісність була запорукою стабільності відносин у парі.

У 2012 році в Україні було укладено 278 тис. шлюбів, а відсоток розлучень 
досяг 61%. При цьому від 52% до 62% розлучень в Україні припадає на молоді сім’ї. 
Міцна сім’я створюється не за один день, а будується поступово. Молоді люди свідо-
мо йдуть на укладення шлюбу. Проте кількість розлучень не зменшується, а навпаки 
збільшується [3].

Широке коло питань, пов’язаних із проблемами сім’ї, формування шлюбно-
сімейних стосунків та розгляд подружньої сумісності, досліджували Ю.Е. Альошина, 
Т.В. Говорун, В.Н. Дружинін, Г.В. Дубчак, М.М. Обозов, В.А. Семиченко та ін.. У ро-
ботах вчених зауважується, що ціннісні орієнтації подружжя є одним із чинників, що 
регулює взаємини подружжя, визначає їх ставлення один до одного, до дітей, інших 
людей, навколишнього світу взагалі. Розбіжності в індивідуальних системах цінніс-
них орієнтацій подружжя є головною перешкодою інтеграції сім’ї, її повноцінного 
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функціонування. Гострі конфлікти, що виникають на цьому ґрунті, унеможливлюють 
нормальне спілкування сім’ї і створюють небезпеку для існування родини.

Тому для сучасного суспільства таку тему дослідження як взаємозв’язок цін-
нісних орієнтацій з подружньою сумісністю вважаємо актуальною.

У дослідженні було використано комплекс психодіагностичних методик, 
зокрема, для вивчення сумісності обрано опитувальник «Шкала сімейної адап-
тації та згуртованості» – FACES-3 (Д. X. Олсон) [4]. FACES-3 є третім варіантом 
серій шкал FACES, розробленим для оцінки двох основних параметрів структури 
сім’ї, представлених графічно в «циркулярній моделі», – сімейної згуртованості та 
сімейної адаптації.

Для дослідження ціннісних орієнтацій використано наступні психодіагнос-
тичні методики:

• «Рольові очікування і домагання у шлюбі» (А.М. Волкова)  – результати 
даної методики свідчать про ієрархію сімейних цінностей подружжя, що 
дає можливість зробити висновок про соціально-психологічну сумісність 
у сім’ї [2].

• «Вимірювання установок в подружній парі» (Ю.Є. Альошина) – дає мож-
ливість виявити погляди людини стосовно десяти сфер життя, найбільш 
значущих у сімейній взаємодії [1].

• Методика «Ціннісні орієнтації» (М.Рокич) – призначена для діагностики 
життєвих цілей (термінальних цінностей) людини [5].

В емпіричному дослідженні брало участь 16  подружніх пар (32  особи). З 
16 пар 16 живуть у зареєстрованому шлюбі.

Методика «Рольові очікування і домагання у шлюбі» [2] спрямована на ви-
вчення уявлень подружжя про значущість у сімейному житті сексуальних відносин, 
особистої спільності чоловіка і дружини, батьківських обов’язків, професійних ін-
тересів кожного з подружжя, господарсько-побутового обслуговування, моральної 
та емоційної підтримки, зовнішньої привабливості партнера. Ці показники, відобра-
жаючи основні функції сім’ї, складають шкалу сімейних цінностей (ШСЦ). Результа-
ти даної методики свідчать про ієрархію сімейних цінностей подружжя, що дає мож-
ливість зробити висновок про соціально-психологічну сумісність подружжя.

Узгодженість сімейних цінностей характеризується різницею балів показни-
ків шкали сімейних цінностей чоловіка і шкали сімейних цінностей дружини. Чим 

Таблиця 1 
Узгодженість сімейних цінностей за методикою «РОП» (n=16, %)
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менша різниця, тим більшою є узгодженість уявлень партнерів про найбільш значущі 
сфери життєдіяльності сім’ї. Різниця до 3 балів дозволяє припустити відсутність у 
подружжя проблемних взаємин, в той час як розбіжність більше 3 балів свідчить про 
досить високий рівень конфліктності стосунків у парі.

Можна побачити (табл. 1), що за результатами діагностики переважна біль-
шість сімей за всіма шкалами демонструє високі показники узгодженості уявлень 
партнерів про найбільш значущі сфери життєдіяльності сім’ї. Господарсько-побутова, 
батьківсько-виховна та шкала зовнішньої привабливості мають найвищі показники 
узгодженості – 81,3%. Найменші результати можна спостерігати за шкалою особис-
тісної ідентифікації з партнером – 68,3%.

Друга з методик яку обрано для дослідження – «Вимірювання установок у 
подружній парі» [1]. Автори – Ю.Є.Альошина, Л.Я. Гозман, Є.М. Дубовська.

Опитувальник дає можливість досліджувати погляди респондентів стосов-
но десятьох найбільш значущих у сімейній взаємодії сфер життя. Розглядаються як 
чисто «сімейні» питання, так і позиція респондента щодо загальних проблем (напри-
клад, уявлення людей взагалі або альтернатива між почуттям обов’язку і прагненням 
до задоволень).

Неузгодженість результатів по різних шкалах у подружжя може показати 
той напрямок, за яким варто вести корекційну роботу, а конкретний зміст відповідей 
кожного з подружжя дає інформацію про можливі варіанти індивідуального психо-
логічного консультування членів сім’ї.

Можна спостерігати (табл. 2), що загалом досліджуваним притаманний ви-
сокий рівень показників узгодженості. Найбільше вона проявляється по шкалам аль-
тернативи між почуттям обов’язку і задоволенням та ставлення до грошей – 56,3%. 
Найбільш низька узгодженість спостерігається у ставленні до людей, до дітей та па-
тріархального чи егалітарного влаштування сім’ї – 18,8%. 

Для вивчення ціннісних орієнтації використовувалася методика М.Рокича 
[5], заснована на прямому ранжируванні списку цінностей. Вона стала третьою мето-
дикою яку ми обрали для діагностики ціннісних орієнтацій.

Таблиця 2 
Узгодженість установок в подружній парі за методикою Ю.Є. Альошиної (n=16, %)
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М.Рокич розрізняє два класи цінностей:
• термінальні – переконання в тому, що кінцева мета індивідуального існу-

вання варта того, щоб до неї прагнути;
• інструментальні – переконання в тому, що образ дії або властивість осо-

бистості є переважаючими у будь-якій ситуації.
Аналізуючи ієрархію цінностей, слід звернути увагу на їх угрупування ви-

пробуваним в змістовні блоки на тих чи інших засадах. Так, термінальні розділені 
на «конкретні» і «абстрактні» цінності, цінності професійної самореалізації й осо-
бистого життя.

На першому місці в житті 43,7% респондентів знаходяться «конкретні» 
(здоров’я, активне діяльне життя, задоволення) цінності (табл. 3). Другу позицію 
частіше всього займають «конкретні» цінності в поєднання з професійною само-
реалізацією (продуктивне життя, суспільне визнання) – 28,1%. Третє місце най-
частіше належить групі «абстрактних» та цінностей особистого життя (кохання, 
свобода) – 34,5%. Також ми можемо побачити, що на першому місці в житті вза-
галі не зустрічається група «абстрактних» та цінностей професійної самореаліза-
ції (розвиток) – 0%, а на другому та третьому зустрічається менше всіх інших – 
3,1%.

Для вивчення сумісності використано опитувальник «Шкала сімейної 
адаптації та згуртованості». Методика діагностики адаптації та згуртованості 
сім’ї являє собою один з найбільш відомих стандартизованих опитувальників, 
призначених для оцінки сімейної структури. Авторами даного опитувальника є 
Д. X. Олсон, Дж. Портнер та І. Лаві [4].

В основі створення методики лежить «циркулярна модель» («кругова мо-
дель») Д. X. Олсона. Ця модель включає в себе три найважливіших параметра сімей-
ного поведінки: згуртованість, адаптація та комунікація.

У «циркулярній моделі» розрізняють чотири рівня сімейної згуртованос-
ті  – від екстремально низького до екстремально високого. Вони отримали назви: 
роз’єднаний, розділений, пов’язаний і зчеплений. Аналогічно діагностують чотири 
рівня сімейної адаптації: ригідний, структурований, гнучкий і хаотичний.

За допомогою комбінування чотирьох рівнів згуртованості та чотирьох рів-
нів адаптації можливо визначити 16 типів сімейних систем, чотири з яких є помір-
ними по обох рівнях і називаються збалансованими, чотири – екстремальними, або 
незбалансованими, оскільки мають крайні показники за обома рівнями. Всі інших 
типи є середніми (середньосбалан-
совані), так як один з параметрів 
відноситься до екстремального, а 
інший – до збалансованого рівня.

Наочно отримані данні 
можна представити на рис. 1.

Таким чином, на рис. 1 ба-
чимо, що до середньосбалансова-
ного типу сімейної системи мож-
на віднести 50% респондентів, бо 
один з параметрів, отриманих при Рис. 1. Тип сімейної системи
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їх діагностиці, відноситься до екстремального, а інший – до збалансованого рівня. 
41% досліджуваних належать до збалансованого типу структури сім’ї, так як їх по-
казники є помірними по обох рівнях. 9% респондентів мають крайні показники за 
обома рівнями, тому їм притаманний незбалансований тип.

Наступний етап нашої роботи – пошук взаємозв’язку ціннісних орієнтацій 
та подружньої сумісності.

Для знаходження кореляції використано програму SPSS Statistics  – це 
програмне забезпечення для статистичного аналізу, яке містить необхідні базові 
функції для проведення аналізу від початку до кінця. Програма дозволяє прослід-
кувати кореляції між двома змінними і вказує силу зв’язку за допомогою деякого 
критерію взаємозв’язку, який отримав назву коефіцієнта кореляції. Цей коефі-
цієнт, завжди позначається латинською буквою R, може приймати значення між 
-1 і +1, причому якщо значення знаходиться ближче до 1, то це означає наявність 
сильного зв’язку, а якщо ближче до 0, то слабкою.

В результаті аналізу виявлено, що сумісність корелює з цінностями по-
дружжя у сфері:

• інтимно-сексуальній (r=0,358; р≥ 0,05);
• соціальної активності (r=0,381; р≥ 0,05);
• орієнтації на спільну або роздільну діяльність (r=0,389; р≥ 0,05);
• особистісної ідентифікації з партнером (r=0,816; р≥ 0,01);
• господарсько-побутовій (r=0,768; р≥ 0,01);
• батьківсько-виховній (r=0,687; р≥ 0,01);
• емоційно-психотерапевтичній (r=0,474; р≥ 0,01);
• зовнішньої привабливості (r=0,514; р≥ 0,01).
За результатами аналізу в подружніх парах спостерігається взаємозв’язок сту-

пеня значущості для шлюбних партнерів різних сфер сімейних цінностей і суміснос-
ті. Виявлений взаємозв’язок засвідчує загальну тенденцію до узгодженості ціннісної 
сфери і, як наслідок, сумісності подружжя. Тенденція до ціннісної узгодженості спо-
стерігається, насамперед, між особистісною ідентифікації з чоловіком (дружиною), 
господарсько-побутовою, батьківсько-виховною, емоційно-психотерапевтичною та 
сферою зовнішньої привабливості.

Таблиця 3 
Угрупування термінальних цінностей за методикою 
«Ціннісні орієнтації» М.Рокича (n=32, %)
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1 43,7 6,3 12,5 15,6 21,9 0
2 28,1 12,5 12,5 15,6 28,1 3,2
3 15,6 18,7 18,7 34,5 9,4 3,1
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Проаналізувавши отриманні данні, можемо зазначити, що для забезпечення 

подружньої сумісності в парі має бути спільність інтересів, потреб, ціннісних орієн-
тацій, способів проведення часу. Оцінка чоловіком та дружиною значущості побу-
тової організації сім’ї має співпадати. Кожен із членів подружжя потрібен надавати 
велике значення ролі батька (матері), чим більше батьківство вважається основною 
цінністю, тим більш згуртованою є сім’я. Взаємна мораль та емоційна підтримка чле-
нів сім’ї сприяє психологічній стабільності подружжя. Сексуальна гармонія – одна з 
важливих умов подружнього щастя, ставлення до чоловіка (дружини) істотно зале-
жить від оцінки її (його) як сексуального партнера. Орієнтація на спільну діяльність 
подружжя в усіх сферах сімейного життя також впливає на рівень сумісності.

У ході проведення дослідження, ми побачили що цінності впливають на су-
місність та інші сфери подружнього життя. Це допомогло зробити висновок про те, 
що ціннісні орієнтації є одним із основних чинників подружньої сумісності та ста-
більності шлюбно-сімейних відносин.
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Суїцидальна поведінка – це різні форми активності людей, зумовлені праг-
ненням позбавити себе життя; є засобом вирішення особистісної кризи, що виникла 
при зіткненні особистості з перешкодою на шляху задоволення її найважливіших по-
треб. На тлі гострого емоційного стану криза досягає такої інтенсивності, що людина 
не може знайти правильного виходу з ситуації, що виникла, і втрачає сенс життя [4].

У наші дні суїцидальну поведінку не розглядають як однозначно патологічну. У біль-
шості випадків це поведінка психічно нормальної людини. Водночас поширена точка зору на 
суїцид як на крайню точку у низці взаємноперехідних форм саморуйнівної поведінки [1].

Акцентуації характеру – це надзвичайне підсилення окремих рис характеру, 
при якому спостерігаються відхилення в психології і поведінці людини, що не вихо-
дять за межі нормативної поведінки, але межують з патологією [3].

Акцентуації рис характеру формуються під впливом певних умов соціально-
го середовища, але базовими чинниками акцентуації є своєрідні природжені індиві-
дуальні особливості, що і створюють підґрунтя для їх виникнення [4].

Поняття «акцентуації» вперше в науковий обіг увів німецький психіатр і пси-
холог Карл Леонгард. Ним же була розроблена і описана відома класифікація типів 
акцентуацій характеру й темпераменту особистості.

Необхідність визначення акцентуації підлітка та його схильності до суїци-
дальної поведінки, а також виявлення взаємозв’язку між цими поняттями є дуже 
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важливими, оскільки можна попередити можливі негативні наслідки, покращити 
взаємозв’язок особистості з оточуючими та з собою, навчити підлітка навичкам са-
морегуляції власних емоцій та переживань [2].

Між акцентуаціями характеру та схильністю до суїцидальної поведінки в 
підлітковому віці є певний взаємозв’язок.

Зокрема, підлітки гіпертимного типу відрізняються рухливістю, товариськістю, 
схильністю до пустощів. Для такого типу акцентуацій схильність до суїцидальної пове-
дінки абсолютно не є характерною. Підлітки цього типу не завдають собі ні фізичної, 
ні соціально-психологічної шкоди. Вони швидше можуть піддатися руйнівним впливам 
або саморуйнуванню внаслідок тяги до ризику, нових вражень, гострих відчуттів. Суїци-
дальні спроби чи наміри їм не властиві, зате характерна адиктивна поведінка. Гіпертими 
пробують на собі дію різноманітних наркотичних або алкогольних речовин, причому 
вони уникають стадії звикання, оскільки часто змінюють свій вибір [3].

Циклоїдний тип характеризується підвищеною дратівливістю і схильністю 
до апатії. У циклоїдів можливість суїциду залежить від фази. У гіпертимній фазі вони 
не відрізняються від підлітків гіпертимного типу. Однак у субдепресивній фазі для 
циклоїдного типу акцентуацій характерна суїцидальна поведінка. Суїцидальні спро-
би здійснюються зазвичай у стресовій ситуації на висоті афекту, коли самолюбство 
підлітка вражене публічно, його не покидають думки про власну неповноцінність, 
непридатність, безвольність. Підлітка охоплює відчай, і він несвідомо чи недостатньо 
усвідомлено йде на суїцид.

Лабільний тип украй мінливий у настрої, причому він найчастіше непередба-
чуваний. Емоційно-лабільні підлітки схильні до суїцидальної поведінки афективного 
типу. Вони швидко приймають рішення і швидко його здійснюють. Мотивом цих дій 
служить не стільки бажання померти, скільки зробити з собою щось через немож-
ливість переживати дану подію. Ризик, пригоди мало привабливі для підлітків цього 
типу. Вони шукають емоційних зв’язків і підтримки у друзів і близьких. Емоційне 
відкидання, втрата підтримки значущих людей, наприклад батьків, штовхає підлітків 
емоційно-лабільного типу до суїцидальних спроб. Це – крик про допомогу, почуття 
провини через неможливість утримати значущого іншого, агресія на самого себе [2].

Сензитивному типу властива підвищена чутливість до всього: до того, що радує, 
і до того, що засмучує або лякає. Вразливим у характері сензитивного типу є почуття 
власної неповноцінності. Такі підлітки залежать від оточуючих, потребують їх доброго 
ставлення, підтримки та оцінки. Недоброзичливість оточення, несправедливі звинува-
чення, зрада друзів і коханих, глузування або підозри легко призводять до розвитку реак-
тивної депресії. Сензитивні підлітки не діляться своїми переживаннями, накопичуючи, 
акумулюючи почуття провини за свою неповноцінність, поступово приходячи до думки 
про неможливість і безглуздість свого існування. Непомітно для оточуючих у них визрі-
вають суїцидальні наміри, які реалізуються несподівано для всіх [5].

Підлітки з психастенічним типом акцентуації характеризуються прискоре-
ним і раннім інтелектуальним розвитком, схильністю до роздумів, до самоаналізу 
та оцінок поведінки інших людей. Психастенічна акцентуація взагалі не схильна до 
суїцидів. Страх і нерішучість цих підлітків виключають ймовірність самознищення.

Найбільш істотна риса шизоїдного типу – замкнутість. Ці підлітки не дуже 
тягнуться до однолітків, воліють бути одні або перебувати в компанії дорослих. Ши-
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зоїдні підлітки не схильні до суїцидальної поведінки, до нанесення фізичної шкоди 
собі. Для них в деякій мірі є привабливою адиктивна поведінка, яка полегшує нефор-
мальні контакти з однолітками.

Підлітки епілептоїдного типу часто плачуть, мучать оточуючих, особливо в 
ранньому дитинстві. Їх типові риси – жорстокість, владність, себелюбство. Епілеп-
тоїдний тип акцентуації зумовлює ризик самогубства. Характерна демонстративна 
форма суїцидальної поведінки. Мотивом служить бажання завдати кривдникові 
шкоди, налякати когось, домагаючись своїх цілей. Але демонстративні за формою 
наміри при сильній афектації епілептоїдів можуть стати неконтрольованими і обер-
нутися трагічно. Афективні реакції епілептоідів найчастіше агресивні, якщо підліток 
залишається наодинці, в безвихідній ситуації, то агресія може бути спрямована на 
себе. Характерні порізи, самоушкодження палаючими предметами як прояв мазохіс-
тичних тенденцій епілептоїдів [3].

Важлива риса істероїдного типу – егоцентризм, жага постійної уваги до влас-
ної персони. Особливістю істероїдного характеру є демонстративність, що обумовлює 
схильність до суїцидального шантажу в підлітків даного типу акцентуації. Підліток 
прагне справити найбільше враження на оточуючих, розжалобити або налякати, але 
головне привернути до себе увагу, домогтися бажаного. Демонстративність суїциду 
може обернутися реальним самогубством через нещасний випадок. Бажання виділи-
тися призводить до невірного розрахунку зусиль або наслідків вчинку [2].

Підлітки нестійкого типу виявляють підвищену схильність і тяжіння до роз-
ваг, причому без розбору, а також до неробства і ледарства. При такому типі акценту-
ації характерними є слабкість вольової сфери в організації поведінки і гедоністична 
спрямованість підлітка. Ризик суїциду відсутній через неможливість нанести собі 
фізичні ушкодження. Представники цього типу швидше складають групу ризику 
розвитку алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, залучення в асоціальні групи, але не 
суїцидальної поведінки [3].

Таким чином, розуміння диференціальних основ особистості підлітка дозволяє 
передбачити можливу поведінку підлітка, його схильність до суїцидальної поведінки, за-
побігти появі психогенних чинників, що сприяють трагічному результату [5].
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Тривога – переживання емоційного дискомфорту, пов’язано з очікуванням 
неблагополуччя, передчуттям небезпеки. На відміну від страху як реакції на конкрет-
ну, реальну небезпеку [1, с. 369]. Поняття тривоги і тривожності мають різний зміст. 
Якщо тривога – це епізодичні прояви неспокою, хвилювання, то тривожність є стій-
ким станом. Тривожність не пов’язана з якою-небудь певною ситуацією і проявляєть-
ся майже завжди. Це стан супроводжує людину в будь-якому виді діяльності

У вітчизняній психології тривожність також традиційно розглядалася як прояв 
неблагополуччя, викликаний нервово-психічними і важкими соматичними захворюван-
нями, або представляє собою наслідок перенесеної психічної травми [3, с. 228].

Тривожність у юнацькому віці має дуже різні прояви, які коливаються від повної 
апатії до демонстративної жорстокості. Один із частих проявів тривожності в юнацько-
му віці – апатія, в’ялість, безініціативність. Конфлікт між суперечливими прагненнями 
розв’язується за рахунок відмови від будь-яких прагнень. Нехтування інтересами учня 
веде до незадоволення основних потреб, до зниження інтенсивності цих потреб. Апатія 
часто є наслідком безуспішності інших механізмів подолання тривожності, коли ні фан-
тазія, ні ритуали, ні навіть така розповсюджена форма адаптації як агресія, не допомагає 
подолати тривогу. Маска апатії ще більш оманлива, ніж маска агресії. Демонстративна 
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інертність, відсутність живих емоційних реакцій заважають розпізнати тривогу, вну-
трішнє протиріччя, яке призвело до розвитку цього стану [4, с. 25].

Для дослідження рівня тривожності напередодні складання зовнішнього 
незалежного оцінювання в учнів юнацького віку, ми використали наступні методи-
ки: «Шкала тривожності» О. Кондаш [5, с. 196]; методика вимірювання тривожності 
щодо майбутнього у юнацькому віці [2, с.84];

Дослідження проводились на базі загальноосвітньої середньої школи 
№15 I-III ступенів міста Мелітополь. Кількість респондентів склала 46 осіб: 24 дівчин-
ки, 22 хлопці.

Проаналізувавши результати усіх методик ми прийшли до висновку, що з 
учнями одинадцятого класу потрібно проводити профілактично-корекційну роботу, 
яка допоможе кожному учню впоратися з детермінантами їх тривожності. Для когось 
це подолання високої тривожності, а для когось це усвідомлення важливості даного 
етапу у житті юнаків.

Для створення психологічних умов попередження тривожності, нами була 
упорядкована програма зниження рівня тривожності у учнів юнацького віку «До-
лаємо разом тривожність перед зовнішнім незалежним оцінюванням». Особливість 
даної програми у тому, що її реалізація буде сприяти профілактичному зниженню 
тривожності в учнів одинадцятого класу, також за допомогою даної програми буде 
проведена допомога учням у зміцненні впевненості у власних силах, буде розвивати-
ся мотивація до самовдосконалення.

Мета корекційної програми: сформувати у старшокласників позитивне 
ставлення до іспитів, розвинути навички саморегуляції в напружених ситуаці-
ях, розвивати вміння організувати самоосвітню діяльність у період підготовки до 
іспитів та особисті риси, необхідні для підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання.

Профілактично-корекційна програма складається із 3  блоків: формування 
впевненості у власних силах, формування позитивного ставлення до зовнішнього 
незалежного оцінювання, розвивати вміння організувати самоосвітню діяльність у 
період підготовки до іспитів та особисті риси, необхідні для підготовки до зовніш-
нього незалежного оцінювання.

Завдання програми: сприяти усвідомленню проблеми тривожності по від-
ношенню до складання зовнішнього незалежного оцінювання; допомогти зміцни-
ти впевненість у собі та власних силах учнів; сформувати позитивне ставлення до 
зовнішнього незалежного оцінювання; розвивати вміння організувати самоосвіт-
ню діяльність у період підготовки до іспитів та особисті риси, необхідні для під-
готовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Особливість даної програми 
у тому, що її реалізація буде сприяти профілактичному зниженню тривожності 
в учнів одинадцятого класу, також за допомогою даної програми буде проведена 
допомога учням у зміцненні впевненості у власних силах, буде розвиватися моти-
вація до самовдосконалення.

За результати констатувального експерименту було виявлено, що рівень 
тривожності в учнів юнацького є середнім та підвищеним. У багатьох дітей ви-
явленна тенденція до високого рівня тривожності. Також у деяких учнів від-
значився надмірний спокій, який також безпосередньо впливає на життя учня. 
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Такі учні не усвідомлюють усю значимість результатів зовнішнього незалежного 
оцінювання. Для стабілізації емоційних станів та зниження рівня тривожності у 
учнів одинадцятих напередодні зовнішнього незалежного оцінювання ми обрали 
тренінгову програму «Долаємо разом тривожність перед зовнішнім незалежним 
оцінюванням».

Після проведенного повторного дослідження рівня тривожності в учнів 
юнацького віку можна сказати, що у всіх проведених методиках рівень тривожності 
зменьшився за усіма показниками. Зокрема зменшився високий рівень, дуже висо-
кий та рівень надмірного спокію. У свою чергу збільшився нормальний рівень три-
вожності, це свідчить про те, що укладена нами тренінгова програма по профілактиці 
тривожності в учнів юнацького віку напередодні зовнішнього незалежного оціню-
вання є дієвою та ефективною. Таким чином, ми реалізували мету і виконали постав-
ленні завдання дослідження.
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Ідентичність в ранньому юнацькому віці  – центральний аспект розвитку 
особистості, а психоемоційна сфера постає як один із її проявів, так і самостійною 
психоемоційною частиною особистості загалом.

Актуальність вивчення емоцій, пов`язаних з кризою ідентичності в ранньо-
му юнацькому віці, зумовлена кризовими процесами соціально-економічних, куль-
турних і мікросоціальних перетворень. Перебудова суспільства на основі ринкових 
відносин, економічні аспекти кризи впливають на ідентифікацію учнів раннього 
юнацького віку, викликаючи певні емоції (які іноді супроводжуються стресом, де-
пресивними переживаннями, прихованою суїцидальною поведінкою).

Вивчення психоемоційної сфери ідентичності особистості в ранній юності 
має і практичне значення створення програм психокорекційного впливу на особис-
тість старшокласників, студентів училищ, вищих навчальних закладів.

В основі теорії емоцій і емоційної сфери особистості лежать об’єктивна психо-
логія В. Бехтєрєва, системний підхід Б. Ломова, теорія диференціальних емоцій К. Ізарда, 
диференціально-психологічна концепція структури емоційної сфери людини Є. Ільїна, ін-
формаційна теорія емоцій П. Симонова, психоаналітичний підхід до вивчення емоцій Ж. 
Лапланша, Ж.-Б. Понталиса й Ч. Тойча, а також соціально зумовлений погляд на природу 
емоцій М. Аргайла [60]. Також значний внесок в розвиток психології емоцій зробили В. Ві-
люнас, Т. Вісковатова, Є. Ільїн, Г. Костюк, О. Леонтьєв, [10; 2; 4; 5; 7; 9]. Емоції розглядаються 
вченими в різних контекстах: мотивації, діяльності, процесів пізнання, умови виникнення 
емоцій, функції, класифікації, динаміки, фізіологічних механізмів виникнення тощо.
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У науковій літературі приділено значну увагу вивченню ролі емоцій у жит-

ті та діяльності людини. Проте психоемоційний аспект ідентичності особистості (як 
людина переживає свою ідентичність) ґрунтовно не досліджений.

Підхід психологів до вирішення цієї проблеми неоднозначний. Так, на дум-
ку К. Ізарда, який розвивав ситуативний підхід до визначення суті емоцій, «емоції – 
спільна функція фізіологічно збудливої ситуації, її оцінки і ставлення суб’єкта до цієї 
ситуації» [5, c. 17]. К. Ізард вважав, що емоції виникають як результат змін у нервовій 
системі, зумовлених дією внутрішніх станів людини і зовнішніми подіями.

Польський учений Я. Рейковський розглядає емоційні процеси в двох ракурсах: 
а) емоції виступають специфічною формою відображення значення об’єктів для суб’єкта; 
б) емоції є формою активного ставлення людини до світу. На думку Я. Рейковського, 
емоційні процеси об’єднують у собі три основні компоненти: емоційне збудження, зміст 
емоцій, знак емоцій. Позитивні емоційні процеси активізують діяльність, підвищують 
її результативність. Негативні емоції дезорганізують ту діяльність, яка призводить до їх 
виникнення, але організують дії, спрямовані на зменшення або усунення шкідливих дій. 
Розглядаючи емоції як психічний процес, Я. Рейковський досліджував їх вплив на пізна-
вальні процеси. Він виділив чинники, що вибірково впливають на пізнавальні процеси: 
інтенсивність емоцій, особливість пізнавальних процесів і особливості суб’єкта, тобто 
його специфічні й відносно стійкі риси. На думку ученого, інтенсивність емоцій визначає 
різні рівні їх прояву в пізнавальних процесах [11].

В останні роки дослідники висловлюють різні точки зору на природу та похо-
дження емоцій. Концептуальні ж основи аналізу емоцій заклали еволюціно-біологічна 
теорія Ч. Дарвіна та трикомпонентна теорія В. Вундта. Так, В. Вундт, засновник екс-
периментальної психології, розглядав емоції як стан свідомості. За допомогою екс-
периментів дослідник виділив основні виміри емоційних процесів: задоволення – не-
задоволення, збудження – спокій, напруження – розрядка. На думку В. Вундта існує 
так званий принцип єдності емоційного стану. Тобто будь-які емоції, настрої, пере-
живання можуть сумуватися в часі і просторі, впливаючи одне на одного [3].

В подальшому розвитку психологічної науки дослідники створюють такі те-
орії емоцій: периферична теорія емоцій (В. Джемс, К. Ланге), центральна теорія емо-
цій (В. Кеннон, Ф. Бард), активаційна теорія емоцій (Ліндслей – Хебб) [6; 8]. Сучасні 
ж теорії емоцій орієнтовані на психічні фактори в поясненні емоцій людини. Теорія 
когнітивного дисонансу (Л. Фестінгер), згідно з якою позитивні емоції виникають 
тоді, коли підтверджуються її когнітивні уявлення, плани, очікування; когнітивно-
фізіологічна теорія емоцій С. Шехтера стверджує про двоскладовість емоцій: фізичне 
збудження та фізіологічну оцінку. Теорія емоцій М. Арнольда як функції розуму роз-
виває ідею про такий ланцюг: сприйняття ситуації – інтуїтивна оцінка її значущос-
ті – емоція. Мотиваційна теорія П. Янга та Р. Ліпера розглядає емоції як мотиви для 
діяльності, наголошує на функціональній, організуючій ролі емоцій.

Згідно з теорією диференціальних емоцій К. Ізард кожну емоцію розглядає 
окремо як самостійний емоційний процес, що впливає на когнітивну сферу та по-
ведінку людини. Емоції, за К. Ізардом, є не тільки мотиваційною детермінантою, а й 
фундаментальним особистісним процесом, який надає сенсу і значення людському 
існуванню. Вчений робить акцент на 10 фундаментальних емоціях: інтерес, радість, 
подив, горе, гнів, відраза, презирство, страх, сором, провина. Теорія диференційних 
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емоцій К. Ізарда відноситься до теорії базових емоцій, яку в свою чергу розивав Р. 
Плачик. Еклектичні теорії емоцій включають функціоналістські моделі емоцій Дж. 
Кампоса, комунікативну теорію емоцій К. Оутлі та Ф. Джонсона, автори яких спро-
бували сполучити біологічний підхід до емоцій і відповідно теорію базових емоцій з 
когнітивістським підходом.

Хоча наявність потреби становить обов`язкову умову виникнення емоції, вона 
навряд чи є єдиною та достатньою. Це положення взято за основу П. Сімоновим в ін-
формаційній теорії емоцій. Б. Додонов створив теорію емоцій як особливої цінності, 
адже емоції не лише виконують оціночну функцію, вони самі по собі є значимими і 
позитивними самостійними цінностями. Екзистенціально-аналітична теорія емоцій А. 
Ленгле також наголошує на переживаннях цінності й на цінності переживання.

Комплексне визначення поняття “емоція” має включати в себе фізіологічний, 
експресивний, емпіричний компоненти. Емоції виникають в результаті нейрофізі-
ологічних процесів, які можуть бути викликані як внутрішніми, так и зовнішніми 
факторами. Традиційно емоції поділяються на позитивні та негативні. Однак потріб-
но відзначити, що межі такого поділу достатньо розмиті, оскільки будь-яка емоція 
(«позитивна» чи «негативна») може бути позитивною чи негативною в залежності від 
ситуації, яку переживає людина.

Розгляд емоцій в онтогенезі дозволяє вивчати вплив емоцій на розвиток особис-
тості, психолого-педагогічну проблематику цього аспекту. Багато дослідників, зокрема 
Е. Еріксон, в становленні особистості в підлітковому та юнацькому віці виділяють емоції 
як рушійну силу в розвитку особистості та досягнення ідентичності [12]. Так, Г. Дюпон 
вирішальну роль в формуванні ціннісно-смислової сфери в підлітковому віці відводить 
емоціям. В пошуках своєї ідентичності юнаки та підлітки прикладають до себе та до ін-
ших ті чи інші психологічні мірки, відкидають та беруть собі певні ролі та прояви сво-
єї ідентичності. Все це супроводжується комплексом емоційних переживань і певними 
емоційними оцінками, які самі по собі переживаються як значимі.

Ситуація переживається емоційно як кризова, коли суб`єкт стикається з «не-
можливістю реалізації внутрішніх потреб свого життя» [1], а саме з наявною про-
блемою потенційної чи реальної загрози задоволення своїх головних потреб, з якою 
людина не може справитися, уникнути або ж яку не може вирішити довгий час [14]. 
Дж. Каплан виділяє чотири послідовних стадії кризи: 1) первинне зростання напру-
ження, яке стимулює адаптивні способи вирішення проблеми; 2) подальший ріст на-
пруження в умовах, коли ці способи виявляються безрезультатними; 3) більше зрос-
тання рівня емоційного напруження, яке потребує мобілізації зовнішніх і внутрішніх 
ресурсів; 4) якщо всі спроби вирішити проблему, конфлікт, ситуацію виявляються 
марними, то зростає тривожність і депресивність, з`являються почуття безпомічнос-
ті і безнадії, дезорганізація особистості й поведінки [13].

Варто відзначити, що криза може закінчитися на будь-якій із цих стадій, 
якщо загроза зникне чи виявляється якийсь спосіб задоволення потреби. Існують 
два варіанти вирішення емоційно напруженої кризової ситуації: 1) головним чином 
позбавитися від травмуючої дії зростаючої напруги переорієнтацією на інші об`єкти 
чи способи задоволення потреб (пошук об`єкта заміни); 2) використання психоло-
гічних захисних механізмів: придушення, а також ізоляції афекта, витіснення (осо-
бливо агресивного компонента), заміщення, заперечення [15].
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В різних ситуаціях, які прийнято вважати кризовими, пов`язаних із стре-

сом чи внутрішнім вибором, конфліктністю цього вибору, спостерігається цілий 
комплекс емоційних реакцій: страх, тривога, емоційне вигорання. Ці переживання 
в першу чергу стосуються складних моментів життя людини, що й стосується кризи 
ідентичності особистості в ранньому юнацькому віці.

Отже, психоемоційна сфера кризи ідентичності особистості включає в себе різ-
номанітні емоції, які залежать від становлення ідентичності, її структури, оцінки зна-
чущості ситуації та мотиваційно-ціннісного компонента. Очевидною є залежність між 
становленням ідентичності, її зрілістю, досягненням і коливанням емоційних станів, 
афективних реакцій. Тобто чим більш зрілою є ідентичність, тим меншою є вірогідність 
високого рівня тривоги, напруження, страху тощо. Становлення ідентичності, само-
визначення в морально-етичному, соціально-культурному та економічному контекстах 
означає і гармонійну побудову мікросоціальних міжособистісних стосунків, а, отже, 
зменшення рівня емоційного вигорання в спілкуванні, в провідній діяльності.

Список використаної літератури:
1. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситу-

аций). – М., – МГУ – 1984. – С. 31.
2. Висковатова Т. П. Деятельность психолога в условиях риска /Т. П. Висковатова 

//Психологічні технології в екстремальних видах діяльності: Матеріали 5  між-
народної науково-практичної конференції ДЮІ ЛДУВС ім.. Е. А. Дидоренка, 
2009. – с. 891-892.

3. Вундт В. Введение в психологию / В. Вундт – М., 1912. – 246 с.
4. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Ильин Е. П. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.
5. Изард К. Эмоции человека : пер. с англ. / К. Изард. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 376 с.
6. Кеннон В. Физиология эмоций. – Л., 1927. – 463 с.
7. Костюк Г. С. Психологические аспекты опытно-эксперементальных психологи-

ческих исследований / Г. С. Костюк // Избранные психологические труды. – М.: 
Педагогика, 1988. – С. 76 – 86.

8. Ланге К. Аффекты / К. Г. Ланге. – СПб., 1890. – 450 с.
9. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – 2-е изд. – 

М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
10. Психология эмоций. Тексты. [Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппернейтер]. – М. 

Изд-во МГУ, 1984. – 288 с.
11. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций : пер. с польского / Я. 

Рейковский ; вступительная статья В.К. Вилюнаса. – М. : Прогресс, 1979. – 240 с.
12. Эриксон, Э. Детство и общество / Э. Эриксон. СПб. : ЛЕНАТО : АСТ : Фонд «Уни-

верситетская книга». –1996. – 592 с.
13. Caplan G. Emotional crises // The encyclopedia of mental health. – N.Y., 1963. – vol 

2. – P. 521- 532.
14. Janes I.L. et al. Personality. Dynamic, development, and assesment. – N.Y., Harcourt, 

Brace & World, 1969. – 857 p.
15. Peretz D. Reaction to loss// Loss and grief: Psychological management in medical practice/ 

Schoenberg B. Et al. (Eds.). – N.Y., Columbia University Press, 1970. – P. 54-78.



59

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
ПОД- СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология.

Компаниец Валерия Игоревна,
аспирантка 

Должность:Педагог-организатор, педагог-психолог 
Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3 муниципального образования  
Щербиновский район станица Старощербиновская 

Место учебы: Кубанский государственный университет  
физической культуры туризма и спорта 

Адрес электронной почты: valeriya.kompaniecz@mail.ru 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ПОЛУЧАЮЩИХ  

ОБЩЕЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, социализация, со-
циальная среда.

Keywords: social and psychological adaptation, socialization, social environment.

Проблема социально-психологической адаптации интересует представите-
лей различных психологических и педагогических направлений. Обогащение и раз-
витие научных представлений о процессе и механизмах социализации происходит 
в результате получения новых данных в разных отраслях психологии и педагогики, 
политологии и социологии, культурологии. Важнейшей особенностью современной 
социализации является то, что она происходит в условиях быстроменяющейся со-
временности [З.Бауман, 2008].

Все эти изменения, так или иначе, сказываются на условия функциониро-
вания и развития всей системы образования, а так же напрямую зависят от того, 
что происходит в сфере образования. [Вентана-Графф, 2002]. Практически нет ни 
одного учебного заведения (школа, училище, колледж, институт или университет), 
которые бы в своих исследованиях не касались бы данной проблемы. Ведь наша об-
язанность создать ребенку «социальную ситуацию развития», среду общения, поле 
деятельности; адаптировать юношей и девушек к современным условиям жизни, 
воспитать гражданина-патриота, сформировать чувство коллективизма и умение 
жить и работать в коллективе; воспитать инициативу, самостоятельность, професси-
ональную ориентацию, развить творческие способности, организовать интересный и 
плодотворный досуг. Ведь именно юношеский возраст характеризуется проявлением 
талантов, поиска самого себя, своего внутреннего Я.

Для юношей и девушек 15-17 лет важна система взаимоотношений с окружа-
ющими и социальной средой. Термин «среда» широко употребляется в нашей жиз-
ни, и не имеет четкого определения. Под «средой» мы понимаем окружение («среда 
человека», «среда людей», «человеческая среда», «окружающая среда», «жизненная 
среда», «человеческое окружение» и т.п.) Во многих исследованиях доказано, что сре-
да оказывает большое влияние не только на поведение человека, но так же и на его 
развитие. Большой отпечаток в жизни каждого человека оказывает образовательная 
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среда, которая является неотъемлемой частью социокультурной среды и считается 
комплексом специально организованных психолого-педагогических условий. В ре-
зультате взаимодействия с образовательной средой в старшем школьном возрасте 
происходит развитие и становление личности. Проблеме изучения образовательной 
среды в современной психолого-педагогической науке посвящено достаточно много 
исследований в работах Зарубина В.Г., Макаридина В.А., Алмазова Н.И. 1998г., Яс-
вина В.А.2000г., Баевой И.А., 2002г., Ивановой В.В. 2001г., Дмитриевского В.А. 2002г., 
Варгамяна М. 2000г., Хватова М.В.2006г., Слабодчикова В.И. 2000г. и т.д.

Г.Ю. Беляев подчеркивает, что «попадая» в различные образовательные 
среды, «проявляясь» в этих средах или формируя их, одни и те же педагогические и 
воспитательные системы неодинаково и неоднозначно «выдают» в педагогический 
процесс свои характеристики» [Вайнер, 2003].

В возрасте 15-17 лет девушки и юноши пытаются осознать себя в качестве 
члена общества и приспосабливаются к новым, общественно значимым позициям. 
После скорого окончания школы у них возникает необходимость решать проблемы 
своего будущего и именно в этот период у них формируется самоопределение. Те-
перь для них становятся более устойчивыми интересы и стремления, учитывая 
свои возможности и внешние обстоятельства, они опираются на формирующее-
ся мировоззрение. Это связано с необходимостью выбора профессии. Именно на 
этот возрастной период приходится третья стадия профессионального самоопре-
деления – стадия реалистического выбора. Поэтому в 15 лет перед юношами и де-
вушками встает вопрос дальнейшего обучения. Одни старшеклассники из-за труд-
ности в обучении или боязни сдачи ЕГЭ выбирают обучение в профессиональном 
училище, другие, наоборот, продолжают обучаться в школе с целью поступления в 
высшие учебные заведения. Но самое главное, как для школы, так и для професси-
онального учебного учреждения, – наличие адаптивной образовательной системы. 
Адаптивной   называется та образовательная система, которая способна каждому 
ученику помочь достичь оптимального уровня интеллектуального, творческого и 
спортивного развития в соответствии с его природными задатками и способнос-
тями. Важнейший компонент адаптации в любой учебной среде – это согласование 
не только самооценок и притязаний с возможностями старшеклассников, а так же 
согласование с реальностью социальной среды.

Сейчас, в связи с переходом на новую экономическую систему, престиж ра-
бочих профессий в современном обществе снизился. Рабочие специальности явля-
ются сегодня малопривлекательными для молодежи, ее не устраивают условия про-
фессиональной деятельности, заработная плата, социальный статус, перспективы 
дальнейшего профессионального роста и многое другое. Поэтому резко снизился 
приток молодежи в профессиональные училища. Чаще всего в профессиональные 
училища поступают либо дети, которые не смогли самореализоваться в школе, либо 
дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах или 
приёмных семьям. Эти старшеклассники считают, что им нечего терять в жизни, и 
они пытаются хоть как-то самореализоваться в социуме. Ведь при выборе новой об-
разовательной среды, идёт смена привычной обстановки и окружения сверстников, 
устанавливаются новые взаимоотношения c социальной средой. Современная соци-
альная и учебно-воспитательная практика профессиональных училищ показывает, 
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что бывшие школьники, нынешние первокурсники, не способны быстро приспо-
сабливаться к новым условиям, в ходе которых происходит развитие индивидуаль-
ности. В процессе обучения в профессиональном училище юноши и девушки учатся 
реализовывать себя в различных видах. Именно во взаимодействии с окружающей 
средой и в зависимости от того, как у молодого человека происходит приспособление 
к этой социальной среде, можно говорить об его успешной или неудачной социали-
зации. Многие учащиеся, обучающиеся в профессиональном училище, попадают под 
негативное влияние социальной среды, не могут противостоять ее давлению, встают 
на путь совершения асоциальных поступков: приобщаются к токсико-наркотическим 
веществам, употребляют алкоголь.

Таким образом, целью нашего исследования является сравнение особеннос-
тей взаимосвязи имплицитных представлений об окружающем мире и особенности 
социально-психологической адаптации современных юношей и девушек, получаю-
щих полное среднее образование и профессиональное образование.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
Рассмотреть существующие в психологической науке представления об 

адаптации, социализации юношей и девушек, получающих общее и профессиональ-
ное образование.

Рассмотреть особенности имплицитных представлений об окружающем 
мире у юношей и девушек в разной образовательной среде.

Проанализировать и описать особенности взаимосвязи имплицитных пред-
ставлений об окружающем мире и социально-психологической адаптации юношей 
и девушек.

В исследовании приняли участие юноши и девушки 9-х, 10-х, 11-х классов 
(15-17 лет) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы №3 муниципального образования Щербиновский 
район станица Старощербиновская Краснодарского края и студенты НПО ПУ № 
21 Краснодарского края в возрасте 15-17 лет. В данную выборку вошли 50 юношей 
и 50 девушек школьного возраста, а так же 50 юношей и 50 девушек, обучающихся в 
профессиональном училище.

Для проведения исследования были применены следующие методики: опро-
сник социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд); методика 
«Выход из трудных жизненных ситуаций»; методика «Уровень субъективного контр-
оля»; модифицированная методика исследования базисных убеждений личности 
Р.Янофф-Бульмана.

Полученные данные обрабатывались при помощи программы Microsoft 
Office Excel 2007. Для обработки результатов исследования применялись статис-
тические методы (t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ) с использова-
нием пакетов Statistica for Windows 7.0.Показатели социально-психологической 
адаптации юношей и девушек получающие общее и профессиональное образова-
ние представлены в таблице 1и 2.

Согласно данным исследования, приведённым в таблице 1, по большинству 
показателей социальной адаптации в группах девушек- школьниц и девушек- сту-
денток отсутствуют статистически достоверные отличия. В группе девушек 15-17 лет, 
обучающихся в различной среде, выявлены достоверные различия только в показа-
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телях принятия себя, эмоционального комфорта и интернальности (P<0,05 и Р<0,10). 
Показатель принятия себя и эмоционального комфорта выше в группе девушек, 
которые получают полное среднее образование и обучаются в школе. Это значит, 
что у девушек-школьниц преобладают положительные эмоции, и они удовлетворены 
своей деятельностью и собою, а так же считают себя более успешными в своей жиз-
ни, чем девушки-студентки. Девушки, получающие профессиональное образование, 
чувствуют себя менее комфортно, это связано с тем, что им необходимо приспоса-
бливаться не только к новой учебной деятельности, но и к новой социальной среде. 
Возможно, из-за отсутствия навыков к самостоятельной взрослой жизни, девушки-
студентки испытывают сильное эмоциональное напряжение, в результате которого 
происходит разочарование.

Зато показатель интернальности достоверно выше в группе девушек, получа-
ющих профессиональное образование. Это связано с тем, что большинство девушек-
студенток из неблагополучных семей – в жизни им надеяться не на кого, поэтому они 
могут рассчитывать только на себя и свои возможности.

Следовательно, девушки-студентки более интернальны, чем девушки-
школьницы. Девушки, получающие профессиональное образование, более 
самостоятельны и смотрят на жизнь с взрослой зрелой позиции. Несмотря на то, что 
у обучающихся разные возможности и уровень социализации, реализовать себя они 
могут только через профессию. Какие бы планы девушки не строили, им необходимо 
учитывать ритм жизни и реалии современного мира.

Таблица 1 
Средние показатели социально-психологической адаптации девушек, получающие 
полное среднееобразование и профессиональное образование

№ Показатели Школьницы Студентки Достоверность различий
Адаптация 65,32 ± 15,76 62,15±18,62 Р>0,10
Принятие себя 77,97 ± 15,57 64,09±27,72 P<0,05
Принятие других 62,67 ± 18,84 60,53±19,19 Р>0,10
Эмоциональный комфорт 62,84 ± 16,72 52,31±25,22 P<0,05
Интернальность 53,89 ± 10,86 60,53±22,48 P<0,10

Доминирование 46,16±19,02 47,21±20,76 Р>0,10

Эскапизм 16,66 ±5,66 15,7±6,46 Р>0,10

Таблица 2 
Средние показатели имплицитных представлений 
об окружающем мире и о себе у девушек, получающих полное среднее образование и 
профессиональное образование.

№ Показатели Школьницы Студентки Достоверность различий
1. Доброжелательность мира 34,78±8,58 28,62±5,32 P<0,001
2. Справедливость мира 23,14±3,81 22,18±4,05 Р>0,10
3. Образ Я 28±6,17 28,4±5,82 Р>0,10
4. Удача 30,44±7,05 28,64±6,78 Р>0,10
5. Контроль 29,26±4,85 27,16±4,97 P<0,05
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Согласно данным исследования, приведённым в таблице 2, в группе де-
вушек выявлены достоверные различия по параметрам имплицитных представ-
лений об окружающем мире. Показатель доброжелательности мира и контроля 
значительно выше в группе девушек, получающих полное среднее образование и 
обучающихся в школе. Девушки-школьницы, в отличии от девушек студенток, более 
доброжелательны по отношению к миру, они больше верят в добро, чем в зло. Девуш-
ки, обучающиеся в школе, в отличии от девушек обучающихся в профессиональном 
училище, смотрят на жизнь оптимистически и стараются в каждой жизненной ситу-
ации видеть больше плюсов, чем минусов. Девушки же, получающие полное среднее 
образование и обучающиеся в школе, умеют контролировать себя и считают, что все 
события, происходящие с ними, так или иначе, влияют на них. Девушки обеих групп 
высоко оценивают свои действия и поведение.

Согласно данным исследования, приведённым в таблице 3 по большинству 
показателей социальной адаптации, группы юношей школьников и юношей студен-
тов есть существенные различия. В группе юношей 15-17 лет выявлены достоверные 
различия в показателях «принятие себя», «принятие других» и «доминирование». 
Эти показатели оказались статистически достоверно выше в группе юношей, полу-
чающих полное среднее образование и обучающихся в школе.

Юноши, обучающиеся в школе, более адаптированы, чем юноши, получаю-
щие профессиональное образование. Юноши-школьники принимают себя такими, 
какие они есть на самом деле, они более доминантны и разборчивы в людях, чем юно-
ши, обучающиеся в профессиональном училище.

Таблица 3 
Средние показатели социально-психологической адаптации у юношей получающих 
полное среднее образование и профессиональное образование

№ Показатели Школьники Студенты Достоверность различий
Ведомость 10,28 ± 3,27 9,96±5,30 Р>0,10
Эскапизм 14,2±5,41 15,72±6,93 Р>0,10
Адаптация 69,92 ±21,94 65,09±7,35 Р>0,10
Принятие себя 75,48 ± 13,24 66,76±26,63 P<0,05
Принятие других 72,57 ±19,97 64,81±11,45 P<0,05
Эмоциональный комфорт 66,38 ± 19,54 57,76±11,67 Р>0,05
Интернальность 59,44 ± 15,31 63,36±23,11 Р>0,10
Доминирование 51,89±15,13 46,72±19,13 P<0,10

Таблица 4 
Средние показатели имплицитных представлений об окружающем мире и о себе у 
юношей, получающих полное среднее образование и профессиональное образование

№ Показатели Школьники Студенты Достоверность различий
1 Доброжелательность мира 38, 84±9,32 31,58±6,10 P<0,001
2 Справедливость мира 24,14±5,06 22,76±4,35 Р>0,10
3 Образ Я 28,86±6,78 26,96±5,90 Р>0,10

4 Удача 33,42±7,21 28,88±6,28 P<0,001

5 Контроль 30,32±5,33 27,98±6,63 Р>0,10
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Согласно данным исследования, приведённым в таблице 4, в группе юно-
шей выявлены достоверные различия по параметрам имплицитных представлений 
об окружающем мире. Показатель доброжелательности значительно выше в груп-
пе юношей, обучающихся в школе. Это означает, что юноши-школьники, в отличие 
от юношей-студентов, воспринимают окружающий мир более доброжелательно по 
отношению к себе и достаточно справедливо. Они положительно относятся к соб-
ственной личности, восприятию себя как людей удачливых и способных контроли-
ровать собственную жизнь. Показатели удачливости являются высокими в группе 
юношей-школьников. Юноши, обучающиеся в школе, отличаются от юношей, полу-
чающих профессиональное образование тем, что школьники ориентируются на себя, 
и они удовлетворены своей жизнью и занимаемым положением.

С целью уточнения особенностей взаимосвязи имплицитных представлений 
и социально-психологической адаптации у девушек, обучающихся в школе, и девушек, 
получающих профессиональное образование, нами был проведен корреляционный 
анализ. Результаты представлены в таблице 5 и 6.

Из таблицы 5 видно, что в группе девушек, получающих полное среднее об-
разование и обучающихся в школе, большинство корреляционных связей обнару-
жилось между показателями имплицитных представлений о себе и показателями 
социально-психологической адаптации. Лишь две отрицательные корреляционные 
связи указывают на то, что показатели адаптации и эскапизма взаимосвязаны с по-
казателями имплицитных представлений об окружающем мире. Более понятны 
были бы положительные корреляционные связи этих показателей. Возможно, уста-
новленная отрицательная корреляция показателей адаптации и представления о 
справедливости окружающего мира указывает на то, что более адаптированные 
девушки-школьницы с большей вероятностью способны критически воспринимать 
окружающий мир по сравнению с менее адаптированными. Установленная обратная 
корреляционная связь между показателями контроля и эскапизма свидетельству-
ет о том, что чем больше девушки могут контролировать свою жизнь, тем больше 

Таблица 5 
Корреляционные связи показателей социально-психологической адаптации и 
показателей имплицитных представлений о мире в группе девушек-школьниц
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Доброжелательность мира 0,18 -0,10 0,17 0,27 0,24 0,19 0,18
Справедливость мира -0,34 0,04 0,14 -0,17 0,02 0,01 0,07
Образ Я 0,12 0,22 -0,14 0,11 0,18 0,38 -0,20
Удача 0,14 0,23 0,02 0,24 0,26 0,44 0,33
Контроль 0,15 0,06 0,27 0,29 0,33 0,32 -0,31

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные значения коэффициентов корреляции 
при p<0,05
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они склонны уходить от возникающих проблем и, наоборот, чем меньше девушки-
школьницы уходят от жизненных проблем, тем меньше они способны контролиро-
вать свою жизнь. Установленные корреляционные связи показывают, что чем более 
позитивно представление девушек о себе, тем более они адаптированы. Наиболее 
многочисленны корреляционные связи показателей социально психологических 
связей с показателями имплицитных представлений о контроле своей собствен-
ной жизни. Эти связи свидетельствуют о том, что фактором, от которого зависит 
социально-психологическая адаптация, является присущая современной жизни 
быстрота изменений окружающего человека мира. Значения достоверных показате-
лей корреляции невысоки. Это указывает на наличие не учтённых в исследовании 
факторов, влияющих на эти взаимосвязи. Их установление будет задачей дальней-
шего исследования.

Из таблицы 6  видно, что в группе девушек, получающих профессиональ-
ное образование и обучающихся в профессиональном учебном заведении, меньше 
корреляционных связей, чем в группе девушек, получающих полное среднее образова-
ние и обучающихся в школе. Большинство корреляционных связей в группе девушек, 
получающих профессиональное образование, обнаружилось между показателями 
имплицитных представлений об удаче и показателями социально-психологической 
адаптации. Обратная корреляционная взаимосвязь обнаружена между показателем 
«принятие себя» и «образ Я»; между «принятием себя» и «удачей». Эти показатели 
свидетельствуют о том, что девушки, получающие профессиональное образование, 
критически относятся к себе. Лишь одна положительная корреляционная взаимос-
вязь между показателем эскапизма и удачей говорит о том, что чем более удачливыми 
себя считают девушки студентки, тем больше они склонны уклоняться от решения 
своих проблем, и тем больше они будут решать свои проблемы самостоятельно, без 
помощи других.

С целью уточнения особенностей взаимосвязи имплицитных представле-
ний и социально-психологической адаптации, у юношей получающих полное сред-

Таблица 6 
Корреляционные связи показателей социально-психологической адаптации и 
показателей имплицитных представлений о мире в группе девушек-студенток
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Доброжелательность мира -0,11 -0,23 0,18 0,01 -0,13 -0,16 0,16
Справедливость мира -0,06 -0,21 0,27 0,14 0,04 -0,12 0,15
Образ Я 0,23 -0,28 0,17 -0,02 -0,05 0,09 0,26
Удача 0,21 -0,32 0,26 -0,05 -0,10 0,10 0,30
Контроль -0,07 -0,23 0,02 0,10 -0,08 -0,00 0,17

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные значения коэффициентов корреляции 
при p<0,05
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нее образование и обучающихся в школе, и юношей, получающих профессиональ-
ное образование и обучающихся в профессиональном училище, нами был проведен 
корреляционный анализ. Результаты представлены в таблице 7 и 8.

Из таблицы 7 видно большое количество корреляционных взаимосвязей 
между показателями имплицитных представлений о себе и показателями социаль-
но психологической адаптации. В группе юношей-школьников достаточно много 
корреляционных связей с показателями «образ Я». Показатель «образ Я» положи-
тельно коррелирует с показателями «адаптация», «принятие себя», «принятие дру-
гих». Возможно, такую связь можно объяснить тем, что для юношей, получающих 
полное среднее образование, необходимо социальное одобрение и внимание, с од-
ной стороны, и с другой стороны, им необходима та сфера, в которой бы они мо-
гли получить возможность проявлять свою направленность «на себя»  – это обще-
ние с другими. Положительная корреляционная связь между показателями «удача» 
и «принятие себя» показывает, что чем более удачливыми считают себя юноши-
школьники, тем больше они принимают себя такими, какие они есть на самом деле. 
Положительная корреляционная связь между показателями «контроль» и «принятие 
других» указывает на то, что чем выше у юношей-школьников контроль над окру-
жающим социальным миром, тем более разборчивы они в отношениях с другими 
людьми. Чем выше у юношей-школьников контроль над происходящими событиями 
в своей жизни, тем более эмоционально комфортными они считают себя в этой 
жизни. Все положительные корреляционные связи так же незначительны и требу-
ют дополнительных исследований. Обратная корреляционная связь была выявлена 
между показателем «эскапизм» и «удача». Такая обратная корреляционная связь 
показывает, что чем более удачливыми себя считают юноши-школьники, тем мень-
ше они склонны уклоняться от решения своих проблем, и тем чаще они будут ре-
шать свои проблемы сами. Юноши, обучающиеся в школе, подготовлены к принятию 
ответственной жизненной позиции, они умеют контролировать своё эмоциональное 
состояние и свои взаимоотношения с другими.

Таблица 7 
Корреляционные связи показателей социально-психологической адаптации и 
показателей имплицитных представлений о мире в группе юношей-школьников
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Доброжелательность мира 0,23 0,08 0,15 0,20 0,08 -0,10 -0,22
Справедливость мира 0,16 0,27 -0,02 0,09 0,17 -0,24 -0,19
Образ Я 0,34 0,34 0,28 0,28 0,34 0,04 -0,17
Удача 0,17 0,31 0,14 0,14 0,26 -0,09 -0,39
Контроль 0,22 0,27 0,33 0,36 0,40 0,17 -0,13

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные значения коэффициентов корреляции 
при p<0,05
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Из таблицы 8 видно, что юноши-студенты отличаются от юношей-школьников 
малым количеством корреляционных взаимосвязей. Все корреляционные связи 
положительные. Большое количество корреляционных связей выявлено между пока-
зателем «контроль» и показателями социально-психологической адаптацией. Отли-
чительной особенностью юношей-студентов от юношей-школьников является нали-
чие высокого показателя, который свидетельствует о существенных взаимосвязях. 
Высокая положительная корреляция была выявлена между показателем «контроль» 
и «адаптация». Это значит, что чем больше юноши контролируют свою жизнь, тем бо-
лее адаптированы они в социальной среде. Слабая корреляция была выявлена между 
показателями «принятие других» и «справедливость мира»; между «доминирование» 
и «контроль». Данные корреляционные связи указывают на то, что чем более спра-
ведливо юноши-студенты относятся к миру, тем более положительно они общаются 
с другими людьми. Чем более положительно юноши контролируют свою жизнь, тем 
более доминантны они в ней. Данные корреляционные взаимосвязи показывают, что 
на юношей-студентов влияют ещё какие-то неучтённые факторы, которые будут ис-
следоваться в дальнейшем.

Выводы
Подведя итоги экспериментальных данных, можно сделать вывод о том, что 

девушки-студентки более интернальны, чем девушки-школьницы. Девушки, получаю-
щие профессиональное образование, более самостоятельны и смотрят на жизнь с взрос-
лой зрелой позиции. Это связано с тем, что большинство девушек-студенток – выходцы 
из неблагополучных семей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Они 
вынуждены самостоятельно приспосабливаться к социальному миру и решать свои 
проблемы своими силами. Девушки-школьницы, в отличие от девушек-студенток, более 
доброжелательны по отношению к миру. Они верят в добро, смотрят на жизнь оптимис-
тически и стараются в каждой жизненной ситуации видеть больше плюсов, чем минусов. 
Девушки, получающие профессиональное образование, чувствуют себя менее комфорт-
но, чем девушки, получающие полное среднее образование, из-за того, что девушкам-

Таблица 8 
Корреляционные связи показателей социально-психологической адаптации и 
показателей имплицитных представлений о мире в группе юношей-студентов
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Доброжелательность мира -0,9 0,21 0,03 0,16 0,15 -0,06 0,11
Справедливость мира -0,10 0,22 0,29 -0,11 0,19 -0,12 0,08
Образ Я 0,12 -0,17 -0,23 -0,25 -0,01 0,27 -0,13
Удача 0,25 -0,11 -0,20 -0,10 -0,17 0,16 0,03
Контроль 0,51 -0,10 0,25 -0,27 0,00 0,33 -0,11

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные значения коэффициентов корреляции 
при p<0,05
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студенткам необходимо приспосабливаться не только к новой учебной деятельности, но 
и к новой социальной среде. Именно из-за отсутствия навыков самостоятельной взрос-
лой жизни, у девушек-студенток выявлено сильное эмоциональное напряжение, в ре-
зультате которого происходит разочарование.

Девушки-школьницы осознано контролируют себя, благодаря чему у них 
возрастает активность в поведении. Девушки-студентки, получающие профессио-
нальное образование, критически относятся к себе и считают себя менее удачливыми 
и больше склонны уклоняться от решения своих проблем. Девушки обеих групп 
высоко оценивают свои действия и поведение.

Юноши, получающие профессиональное образование, более адаптированы, 
чем юноши, обучающиеся в школе. Юноши-школьники, в отличие от юношей сту-
дентов, воспринимают окружающий мир более доброжелательным и достаточно 
справедливым по отношению к себе. Они положительно относятся к собственной 
личности, воспринимают себя как людей удачливых и способных контролировать 
собственную жизнь. Поэтому показатели удачливости относятся к высоким в группе 
юношей-школьников. Юноши, обучающиеся в школе, отличаются от юношей полу-
чающих профессиональное образование тем, что школьники ориентируются на себя, 
они удовлетворены своей жизнью и положением. Юноши-школьники менее склонны 
уклоняться от решения своих проблем и чаще решают их самостоятельно.

Таким образом, можно сказать, что юноши и девушки, получающие среднее 
профессиональное образование и обучающиеся в НПО ПУ, имеют больше ресурсов к 
адаптации, чем школьники: девушки и юноши. Для юношей и девушек, обучающихся в 
разной образовательной среде важна доброжелательность мира по отношению к ним.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ОБРАЗАМИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР

Ключевые слова/Keywords: дети с задержкой психического развития/children 
with mental retardation, оперирование пространственными образами/operation of 
spatial image, мышление/thinking, ориентировка в пространстве/orientation in space.

Современное общество предъявляет все более высокие требования к уров-
ню развития его членов, как взрослых, так и детей. Эта закономерность касается, 
прежде всего, развития познавательных способностей личности, умения самостоя-
тельно получать и анализировать необходимую информацию, что во многом обес-
печивает успешность обучения и воспитания в образовательных учреждениях раз-
ного уровня. Однако формирование указанных способностей оказывается весьма 
затруднительным в случае нарушения или задержки развития различных психичес-
ких функций.

Наиболее выраженное влияние на весь ход обучения ребенка оказывает 
уровень развития его мышления, в структуре которого особое место занимает уме-
ние оперировать пространственными образами. Данный вид интеллектуальной де-
ятельности представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных элементов, 
включающий в себя восприятие пространства, пространственную ориентировку, 
наглядно-образное мышление и т.д. В то же время, его своевременное и полноценное 
формирование является необходимым условием овладения ребенком различными 
видами деятельности (учебной, изобразительной, конструктивной и др.).

В случаях различных аномалий в психическом развитии ребенка страдает и 
формирование его познавательной сферы. Исследователи мышления детей с задержкой 
психического развития (Т.В. Егорова [1], В.И. Лубовский [4], И.И. Мамайчук [2], О. П. 
Монкявичене [3] У.В. Ульенкова [5] и др.) констатируют, что отставание в развитии этой 
психической функции является одной из наиболее выраженных особенностей, отли-
чающих детей данной категории от нормально развивающихся сверстников. Развитие 
наглядно-образного мышления, связанного с возможностью оперирования различно-
го рода образами, у дошкольников и младших школьников с задержкой психического 
развития характеризуется неоднородностью. Часть детей при выполнении подобного 
рода заданий демонстрируют близкие к нормальным показателям результаты, другие 
испытывают выраженные трудности. В целом, мышление детей с ЗПР характеризуется 
низкой активностью, недостаточностью мотивации, несформированностью операци-
онального компонента, своеобразием динамики мыслительного процесса. В то же вре-
мя, для мышления детей этой категории, как и для их психического развития в целом, 
характерно наличие значительных потенциальных возможностей, что выгодно отли-
чает их от умственно отсталых детей.
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Констатируя важность изучения познавательной сферы детей с задержанным 

психическим развитием для дальнейшей разработки мер по коррекции имеющих-
ся недостатков и профилактики вторичных наслоений, необходимо отметить недо-
статочную изученность мышления этой категории детей, в частности практически 
полное отсутствие исследований, направленных на изучение их пространственного 
мышления и возможностей оперирования пространственными образами.

Целью экспериментального исследования являлось изучение особенностей 
оперирования пространственными образами у младших школьников с ЗПР. В иссле-
дование принимали участие учащиеся 2 класса в возрасте 8-9 лет с нормальным пси-
хическим развитием – 23 испытуемых, а также учащиеся 2 класса в возрасте 8-9 лет с 
задержкой психического развития – 20 испытуемых.

Для выявления особенностей оперирования пространственными образами 
испытуемым предлагалось выполнить следующие задания.

1. Подобрать вкладки к прорезям на доске в соответствии с их формой и 
размером.

2. Сложить из составных частей геометрические фигуры – круг и квадрат. В 
случае затруднений предлагались следующие виды помощи:

а) составить фигуру из двух, а затем трех и четырех частей.
б) сложить круг и квадрат по образцу, данному на рисунке с пунктирно 
обозначенными на нем составляющими частями.
в) сложить фигуры путем наложения на пунктирный рисунок деталей с 
последующим конструированием без образца.

3. Сложить из имеющихся элементов геометрической формы изображен-
ную на образце фигуру.

4. Построить из палочек фигуру («Елочку», «Лесенку»).
Правильное выполнение каждого из предложенных заданий оценива-

лось в 2 балла, выполнение задания с помощью взрослого – в 1 балл, неправильное 
выполнение задания или отказ от его выполнения  – в 0  баллов. В результате под-
счета набранных испытуемыми баллов оказалось возможным выделение высокого 
(8-10  баллов), среднего (5-7  баллов) и низкого (0-4  балла) уровней выполнения 
предложенных заданий. Обратимся к количественно-качественному анализу резуль-
татов исследования.

Количественная обработка имеющихся данных показала, что средний ре-
зультат в группе нормально развивающихся учащихся составил 9,1  балла (9  бал-
лов у девочек и 9,3  балла у мальчиков). В группе испытуемых с задержкой психи-
ческого развития результаты оказались ниже и составили 5,6  балла (5,1  балла у 
девочек и 5,9 балла у мальчиков). Для всех детей с нормальным психическим раз-
витием характерен высокий уровень оперирования пространственными образами, 
тогда как среди испытуемых с ЗПР такой уровень не выявлен. В большинстве случаев 
(80%) у детей этой категории отмечался средний уровень развития оперирования 
пространственными образами, реже (20% случаев) – низкий уровень.

Качественный анализ результатов выполнения предложенных заданий 
младшими школьниками показал, что нормально развивающиеся учащиеся в боль-
шинстве случаев выполняли их самостоятельно и правильно. В некоторых случаях 
требовалась помощь экспериментатора, которая заключалась в обращении внима-
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ния испытуемого на некоторые детали инструкции, стимулировании активности 
ребенка при выполнении задания. При обследовании детей с ЗПР обнаружилось, 
что некоторые задания вызывают у них выраженные затруднения и для успешно-
го их выполнения необходима активная помощь со стороны взрослого. Наиболее 
показательны в этом плане результаты выполнения заданий на конструирование 
круга и квадрата из имеющихся деталей, а также на складывание из палочек «Елоч-
ки» и «Лесенки». Рассмотрим их более подробно.

Анализируя результаты выполнения задания на складывание из четырех 
неоднородных частей плоскостных фигур (круга и квадрата), необходимо отметить, 
что случаев непонимания условия и трудностей узнавания той фигуры, которую нуж-
но сложить из предложенных деталей, не наблюдалось; основные трудности возникали 
на операционном этапе деятельности. В результате исследования было выявлено, что 
50% детей с ЗПР справились с заданием без видимых затруднений или самостоятельно 
нашли правильное решение путем ориентировочных действий, проб и ошибок. Другой 
части детей (50%) эти задания оказались доступны только после оказания помощи со 
стороны взрослого. Типичной ошибкой в первой пробе было складывание квадрата и 
круга только из двух симметричных частей, в результате чего искомые фигуры полу-
чились меньшими по размеру и искаженными по форме (круг напоминал овал). При 
использовании всех деталей отмечались многочисленные пробы, примеривания, не-
уверенность в правильности выполнения задания и отказ от его выполнения. Боль-
шинство детей показали правильное выполнение на этапе обучения конструированию 
по образцу – рисунку с пунктирно обозначенными на нем составляющими частями, 
а также при складывании фигуры путем наложения деталей на пунктирный рисунок. 
При этом последующее самостоятельное выполнение задания успешно осуществля-
лось путем поисковых действий с учетом имеющегося опыта.

При выполнении заданий на построение фигур из палочек («Лесенка», «Елоч-
ка») также были выявлены специфические особенности оперирования испытуемыми 
с ЗПР пространственными образами. Типичными ошибками при этом были зер-
кальное построение фигур, а также избыточное или недостаточное число деталей 
в конструируемых объектах; при этом во всех случаях общие очертания фигуры 
не нарушались. Примечательно, что в большинстве случаев младшие школьники с 
ЗПР критично оценивали результаты своей деятельности, отмечали свои ошибки, 
пытались их исправить. Повторное выполнение задания после сопоставления с об-
разцом, как правило, было правильным, хотя и требовало практических примерива-
ний, пробных действий с экспериментальным материалом.

Необходимо отметить, что в ходе наблюдения и беседы с педаго-
гом было выявлено, что для детей, испытывающих трудности при выполнении 
экспериментальных заданий, характерны и проблемы иного рода. Так, у боль-
шинства из них отмечаются затруднения, связанные с речевым обозначением 
пространственных отношений, трудности пространственной ориентировки в ходе 
игровой и учебной деятельности, недостатки ориентировки на листе бумаги и т.д. Эти 
данные свидетельствуют о системном характере недостатков познавательной сферы 
и пространственно-ориентировочной деятельности этой группы испытуемых.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что для млад-
ших школьников с ЗПР характерно специфическое развитие умений оперировать 
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пространственными образами. С одной стороны, дети рассматриваемой категории 
при выполнении подобного рода заданий демонстрируют более низкие результаты, 
чем их нормально развивающиеся сверстники. Наблюдаются трудности ориентиров-
ки в условиях заданий, требуется большее количество проб, при самостоятельном 
выполнении задания характерны ошибки, отмечается также отказ от выполнения 
предложенных задания. В то же время, весьма эффективной оказывается помощь 
испытуемым со стороны взрослого. Привлечение внимания ребенка к условию за-
дания, стимулирование его активности, показ образца действий или предоставление 
промежуточного этапа в ходе его выполнения способствуют дальнейшему правиль-
ному выполнению заданий испытуемыми. Полученные результаты показывают на-
ряду с задержкой формирования способностей к оперированию пространственными 
образами у детей с ЗПР наличие значительных потенциальных возможностей разви-
тия этой стороны их познавательной сферы.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ  
У СТРУКТУРІ РОЗВИТКУ СУЇЦИДАЛЬНОГО РИЗИКУ

Складнощі соціально-економічної ситуації в Україні потребують терміново-
го вирішення питань психологічного захисту дітей та молоді, адже Україна ввійшла 
до групи країн з високим рівнем суїцидальної активності (більше 20 самогубств на 
100  тисяч населення). Згідно з результатами соціально-психологічних досліджень, 
27,2% дітей віком 10-17  років іноді втрачають бажання жити, 17,8%  – вважають, 
що нікому немає до них діла, 25,5% – не завжди можуть розраховувати на допомогу 
близької людини, 51,9% – втрачають здатність самоконтролю в ситуації конфлікту. 
Кількість дітей і підлітків, що наклали на себе руки, складає 12,7% від загальної кіль-
кості померлих за неприродних обставин, зокрема за кілька останніх років суїцид 
скоїли 14157 неповнолітніх, причому ця статистична інформація не включає суїци-
дальних спроб [1].

Суїцидальна поведінка в підлітковому середовищі трактується насамперед 
як форма відображення загальносуспільних проблем, таких як соціальна дезадапта-
ція, відсутність адекватних поведінкових стеоретипів розв’язання конфліктів, від-
сутність поведінкових стратегій подолання стресогенних ситуацій, емоційна неста-
більність тощо [2].

На сьогоднішній день існує низка теоретичних підходів до причин суїци-
дальної поведінки, що виникли на межі психології, соціології та філософії: як до 
соціально-психологічної дезадаптації; як до аутодеструктивної поведінки; як до при-
хованого суїциду; як до оцінки самогубства в залежності від мотивації та мети; як до 
усвідомлення абсурдності існування та втрати смислу життя.

Аналіз останніх вітчизняних та зарубіжних праць дозволив зробити висновок 
про значущість як індивідуально-психологічних, так і соціально-психологічних чинників 
у формуванні суїцидальної поведінки. Вагомою детермінантою є специфіка соціального 
довкілля суїцидентів (кризова, проблемна, девіантна сім’я, самотність, знехтуваність і за-
недбаність, відсутність опори й підтримки, загальне соціальне аутсайдерство) [2].

Однак, наявність психотравмувальної ситуації не є достатньою умовою для 
скоєння самогубства. Істотну роль відіграє особистісна специфіка, комплекс рис 
і факторів, які не дозволяють підліткові адекватно реагувати на життєві труднощі, 
тим самим набуваючи схильності до суїциду. Сюди належать такі чинники, як депре-
сивні розлади, низький рівень самоконтролю, занижена самооцінка, невміння зняти 
нервово-психічне навантаження, емоційна нестабільність, агресивність, яка може 
набувати форми аутоагресії, ворожість, підвищена схильність до сугестивних впли-
вів та аутосугестії, невміння знайти способи задоволення потреб та бажань, відмова 
від пошуку виходу із складних ситуацій, безкомпромісність, відсутність життєвого 
досвіду тощо.
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У підлітковому віці організм зазнає значних змін, зокрема гормональних, 

які істотно впливають на біологічний, психологічний і соціальний розвиток дитини. 
Соціально-психологічний розвиток іде за двома основними лініями: звільнення від 
батьківської опіки та встановлення нових відносин з однолітками. Почуття, що вини-
кають у підлітків внаслідок емоційного розриву з батьками, суперечливі. Підлітки — 
емоційно ще діти, які знаходяться в перехідному періоді свого розвитку. Їхні потреби, 
в першу чергу емоційні, такі ж, як у дітей. Підліткам необхідно, щоб їх любили та 
приймали такими, якими вони є, щоб про них турбувалися, були з ними лагідними, 
але при цьому поважали і сприймали як дорослих. Суб’єктивне відчуття того, що 
ніхто не турбується про них, як слід, викликає почуття власної нікчемності й само-
приниження, низьку самооцінку та самотність, які на цьому етапі вікового розвит-
ку є складовою частиною підліткової депресії, що може ускладнитися суїцидальною 
поведінкою.

Про ризик самогубства у підлітків можна зробити висновок, спостерігаючи 
за їхньою поведінкою, дослухаючись до змісту їхніх розмов, аналізуючи їхню життє-
ву, зокрема сімейну ситуацію. Чим більше з перерахованих чинників виявляється у 
ході спостереження за підлітком, тим вища ймовірність розвитку в нього суїцидаль-
ної поведінки.

З огляду на викладене, найпотужнішим чинником психопрофілактики са-
могубств неповнолітніх, на нашу думку, є врахування при роботі з підлітками пси-
хофізіологічних особливостей даного вікового періоду, а, також, любов, турбота, 
піклування, розуміння, підтримка в сім’ї. Важливу роль у профілактиці суїциду в 
підлітковому середовищі повинна відігравати також і школа як навчально-виховна 
структура, що забезпечує збереження належного фізичного та психічного здоров’я 
учня, та педагог, який перебуває у безпосередньому тісному контакті з кожним окре-
мо взятим учнем. Здійснюючи контрольну функцію, за процесом навчання та вихо-
вання, за належними умовами його здійснення, дбаючи про збереження фізичного, 
психічного здоров’я, та виступаючи гарантом надання якісної освіти, адміністрація 
школи повинна брати безпосередню участь у профілактиці самогубств у проблемно-
му підлітковому середовищі.
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За последние годы в жизни российского общества произошло много суще-
ственных изменений, многие из которых, оказали негативное влияние на психологию 
людей. Сюда относится и безработица – понятие, которое появилось в нашей стране 
в период реформирования экономики и развития рыночных отношений. Актуаль-
ность данной темы обусловлена тем, что личностные особенности  – тревожность, 
акцентуации характера и самооценка у безработных на селе практически не изучены. 
Несмотря на внешнюю стабильность в экономико-социальном плане развития, в Ре-
спублике Саха (Якутия) насчитывается достаточное количество безработных людей. 
В сельской местности количество безработных составляет от 28 – 30% от показателей 
по республике.

Целью работы является изучение личностных особенностей безработных 
граждан.

Гипотезы исследования:
1. Уровень самооценки влияет на особенности акцентуации характера и 

типа тревожности личности;
2. Существуют гендерные различия в личностных особенностях безработ-

ных граждан.
Объектом исследования выступили граждане, не имеющие постоянной 

работы (безработные), средний возраст 32 года. Объем выборки составил 57 че-
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ловек (29 мужчин и 28 женщин), жители Ленского улуса Республики Саха (Яку-
тия) село Беченча.

Предметом исследования являются личностные особенности безработных 
граждан.

Были использованы следующие методики: опросник акцентуации характе-
ра (Шмишек); шкала оценки уровня ситуативной и личностной тревожности (Ч.Д. 
Спилберг, Ю.Л. Ханин); опросник Будасси для определения самооценки.

Для выявления статистической достоверности различий в характере распре-
деления признаков использовался непараметрический критерий U-критерий Манна-
Уитни. Для определения статистически значимых связей между переменными вы-
считывались коэффициенты ранговой корреляции Спирмена.

Выявились следующие результаты. В таблице 1. представлены средние значе-
ния по типам акцентуации характера по методике Шмиишека.

Было выделено 10 типов акцентуации личности. В выборке мужчин полученные 
результаты относительно находятся в пределах нормы. Наиболее высокие баллы полу-
чены по гипертимному (13,55) и экзальтированному (14,9) типам. У женщин по типам 
акцентуаций показатели наиболее высокие, чем у мужчин. Признаки акцентуации на-
блюдаются по экзальтированному типу (18,21). Показатели свыше 12 баллов, выявлено 
по нескольким типам: эмоциональность (17,04), гипертимность (14,90), педантичность 
(14,50), циклотимность (14,14), тревожность (14,04), застревание (13,43) и демонстратив-
ность (12,93). Преобладание данных типов акцентуации, в выборке мужчин и женщин, 
возможно, обусловлено гендерными особенностями. Например, для мужчин, преоблада-
ние гипертимного типа, это подвижность, общительность, стремление к самостоятельно-
сти, характерность вспышек гнева, раздражения. Склонность к аморальным поступкам, 
повышенной раздражительности и т.д. Для женщин эмоциональный и экзальтирован-
ные типы – это контактность, чувствительность, привязанность, альтруизм, склонность 
к паникерству, подверженность к сиюминутным настроениям и т.д.

Статистически значимые различия (U-критерий), между выборками муж-
чин и женщин, были выявлены по следующим типам акцентуаций: эмоциональ-
ность (Uэмп=0,000, при р=0,05), демонстративность (Uэмп=0,010, при р=0,05), за-

Таблица 1 
Средние значения по типам акцентуации характера

Типы акцентуации Мужчины Женщины
Гипертимность 13,55 14,79
Дистимичность 10,24 9,11
Циклотимность 11,38 14,14
Эмоциональность 10,03 17,04
Демонстративность 10,21 12,93
Застревание 10,97 13,43
Педантичность 10,93 14,50
Тревожность 8,17 14,04
Возбудимость 9,21 9,64
Экзальтированность 14,90 18,21
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стревание (Uэмп=0,045, 
при р=0,05), педантичность 
(Uэмп=0,001, при р=0,05), 
тревожность (Uэмп=0,000, 
при р=0,05) и экзальти-
рованность (Uэмп=0,049, 
при р=0,05). По данным ти-
пам акцентуаций, средние 
оценки женщин выше, чем 
оценки мужчин.

Следующей мето-
дикой для изучения лич-

ностных особенностей, нами была использован опросник Спилберга, для выявления 
типов тревожности. Тревожность – важное персональное качество человека, довольно 
устойчивое, оно во многом обуславливает поведение личности. Оценка человеком своего 
состояния в этом отношении является для него существенным компонентом самокон-
троля и самовоспитания.

Оценка уровня тревожности у мужчин и женщин, находящихся в ситуации 
безработицы показало, что индекс уровня развития личностной тревожности доста-
точно высокий. У большинства из них, преобладает личностная тревожность, как 
свойство личности (86% женщин и 69% мужчин). Возможно, такое состояние обу-
словлено с ситуацией безработицы, в котором находятся респонденты.

Рассмотрим уровень развития каждого вида тревожности. Ситуативная тре-
вожность, возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может 
быть разным по интенсивности и динамичным во времени. По уровню развития си-
туативной тревожности у мужчин преобладает низкий уровень – 79%, средний уро-
вень есть у 21%. У половины опрошенных женщин отмечается низкий уровень раз-
вития ситуативной тревожности – 50%, средний у 32,1% и низкий уровень у 17,9%.

Личностная тревожность, как стабильное свойство личности, меньше всего 
характерен для мужчин. Преобладает средний уровень – 44,8%, высокий уровень от-
мечен у 41,4%, низкий уровень встречается у 13,8% мужчин. В выборке же женщин, 
больше всего встречается высокий уровень развития личностной тревожности  – 
67,8%, средний уровень у 25% и низкий у 7,2% (табл. 2).

Возможно, ситуация безработицы, как постоянный стрессовый фактор, спо-
собствовал тому, что у респондентов наблюдается высокий уровень развития именно 
личностной тревожности.

Гендерные различия выявлены по личностной тревожности (Uэмп=0,020, 
при р=0,05). Женщины больше, чем мужчины предполагают наличие тревоги и пред-
расположенность воспринимать ситуации как угрожающие, отвечая на каждую из 
них определенной реакцией. По ситуативной тревожности значимых гендерных раз-
личий не выявлено.

Эмпирическое исследование особенностей акцентуации характера пока-
зало, что, в значимые различия выявлены по типам акцентуации педантичность 
(Uэмп=0,038, при р=0,05) и тревожность (Uэмп=0,029, при р=0,05). Респонденты, у 
которых преобладает тревожность, как личностное свойство (ЛТ), больше выраже-

Рис.1. Показатели СТ и ЛТ (по %)
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ны признаки акцентуации по педантичному и тревожному типам. Тревожному типу 
свойственна низкая контактность, робость, пугливость, неуверенность в себе и т.д. 
Педантичный тип характеризуется ригидностью, инертностью психических процес-
сов, тяжелостью на подъем, долгим переживанием травмирующих событий.

Таким образом, эмпирическое исследование личностных особенностей без-
работных на селе дало нам возможность сделать следующие выводы:

– в целом, для мужчин, акцентуация характера находится в пределах нормы. 
Но наблюдаются признаки акцентуации по гипертимному типу;

– в выборке женщин, признаки акцентуации более выражены, чем в выборке 
мужчин. Например, по эмоциональному и экзальтированному типам.

– гендерные различия выявлены по нескольким типам акцентуаций: эмоцио-
нальность, демонстративность, застревание, педантичность, тревожность и экзаль-
тированность;

– у большинства респондентов, преобладает личностная тревожность, как 
свойство личности (86% женщин и 69% мужчин), что возможно, ситуация безрабо-
тицы, как постоянный стрессовый фактор, способствовал высокому уровню разви-
тия именно личностной тревожности;

– преобладающий тип тревожности влияет на особенности акцентуации ха-
рактера. У респондентов, у которых преобладает тревожность, как личностное свойство 
(ЛТ), больше выражены признаки акцентуации по педантичному и тревожному типам.

Безработица – негативное и практически неизбежное явление общественной 
жизни. Сельские жители народа саха, находящиеся в более сложных, чем городские 
жители, социальных, экономических и даже климатических, условиях, более подвер-
жены негативному влиянию безработицы, которая может выразится в дезадаптации 
личностных особенностей.
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Таблица 2 
Показатели по уровню СТ и ЛТ (%)

высокий средний Низкий

СТ ЛТ СТ ЛТ СТ ЛТ
Мужчины - 41,4 21,0 44,8 79,0 13,8
Женщины 17,9 67,8 32,1 25,0 50,0 7,2
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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА  
СУЧАСНОЮ МОЛОДДЮ

Ключові слова: Політичний лідер / Рolitical leader; Лідерські якості / 
Leadership qualities; Молодь / Youth.

У зв’язку з політичною ситуацією України, яку ми спостерігаємо на 
сьогоднішній день, проблема вивчення особистості лідера стає особливо 
актуальною.

Дане питання цікавило вчених ще з давніх часів. Представниками таких 
досліджень є Геродот, Плутарх та інші. Ці дослідження не залишили байдужими 
Т.Карлайла, Дж.Дауда, Г.Олпорта, завдяки яким ми маємо рані фундаментальні 
теорії, що пояснюють природу політичного лідерства. Серед сучасних вчених, хто 
активно займається вивченням та дослідженням даної проблематики можна виділити 
Е.ВЄгорову-Гентман, М.Ф.Головатого, Е.Абашкіну, М.Е.Литвак, Г.І.Марченко, 
А.А.Деркача та інших [1, с. 301].

Існують різні дослідження, що намагаються пояснити та описати особистість 
лідера, його імідж та характер. Але нас цікавить думка молодого покоління. Адже 
молодь – наше майбутнє. У зв’язку з нестабільною ситуацією, яку ми спостерігаємо 
у нашій країні значний відсоток населення занепокоєний завтрашнім днем. Тому 
наше дослідження присвячене саме сприйняттю молоддю політичних лідерів, яких 
ми маємо на сьогоднішній день та якими вони мають бути, щоб кожний громадянин 
був максимально задоволений своїм життям.

Кожний політичний лідер має певні, часто лише йому притаманні якості, 
які, власне, і роблять його лідером. Варто наголосити, що в чистому вигляді 
політичних лідерів практично не буває. Портрет будь-якого політичного лідера 
з часом «ретушується», від нього відкидається все, що невигідне [1, с. 313]. 
Соціальні характеристики – достатньо рухлива частина іміджу, що тісно пов’язана 
з вимогами сучасності. Політико – управлінська еліта в основному не відповідає 
вимогам часу, їй бракує справжніх харизматичних, лідерських рис. В. Липинський 
стверджував, що дана проблема є вагомою, оскільки еліта  – вибрана верства, 
меншість суспільства, вона повинна мати від природи видатні інтелектуальні, 
організаторські здібності та розвивати їх у процесі життєдіяльності [2, с.134]. Для 
того, щоб бути лідером, стверджує М.Е.Литвак, необхідно мати значний авторитет. 
Щоб його підтримувати, необхідний успіх у справах, який і формується на основі 
особистісних якостей [3, с. 114]. Необхідно відзначити, що на рівні «великої по-
літики» має значення здатність вловлювати настрої людей, вміння формувати за-
гальні політичні вимоги і досягати політичної легітимності [4, с. 87]. Люди спо-
стерігають за політиками, оцінюють їх за власними критеріями, звертають увагу 
на одні аспекти їх особи, ігноруючи інші. Таким чином суспільство здійснює від-
бір і сортування якостей і характеристик особистості за ступенем їх актуальності 
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і значущості. У свідомості громадян образ політичного лідера виявляється бага-
тогранним і суперечливим.

Тому ми вирішили провести дослідження, що дозволить нам виділити деякі 
характеристики, які правомірно розглядати як істинно властиві «політичній особис-
тості» лідера.

З метою визначення особливостей сприймання сучасної молоді політичного 
лідера, було проведено експериментальне дослідження, що мало відтворити уявлен-
ня про ідеального та реального вітчизняного політичного лідера. Заповнення «Моди-
фікованої карти особистості» К.К.Платонова відбувалося у два етапи.

На першому етапі респонденти мали оцінити кожну із 98-ми запропонованих 
якостей з точки зору необхідності наявності та ступеня вияву цих якостей у ідеаль-
ного політичного лідера. Зауважимо,що кожну з якостей оцінювали за 10-бальною 
шкалою.

На другому етапі респонденти оцінювали ті ж самі риси через призму їх-
нього представлення у сучасних українських політиків. У дослідженні взяли участь 
90 студентів 4-х курсів.

Аналіз уявлень студентської молоді про ідеальний психологічний пор-
трет сучасного політичного лідера засвідчив наступне. Ранжування 98-ми якостей 
особистості,показало, що найбільш значущими для ефективного політичного лідер-
ства є наступні. Перше рангове місце посіла якість «Відповідальність» (9,42  б. при 
мах 10 балів). Це безсумнівно пов’язано із тим, що політичний лідер має відповідати 
не лише за власне життя та оточення, а й за ті суспільні спільноти, для яких він став 
дійсно лідером. На другому ранговому місці знаходиться якість «Дисциплінованість» 
(9,4 б. при мах 10 балів). Ця якість відтворює організованість та витримку, які дуже 
важливі для політичних лідерів, особливо під час кризових станів у суспільно по-
літичному житті. Третє місце серед провідних якостей бажаного лідера посіла якість 
«Красномовність» (9,2б. при мах 10 балів) – отже лідер має бути переконливим задля 
того, щоб суспільство йому повірило. До того ж, вміння красномовно вести політичні 
дебати із політичними конкурентами, звертатися до електорату відображає й інте-
лектуальну сферу політика. Тому майже так само як попередня, виражена наступ-
на якість ідеального політичного лідера – «Може логічно довести свою точку зору» 
(9,14 б. при мах 10 балів). Отже ефективна комунікація є важливою складовою ефек-
тивного політичного лідерства. П’яте рангове місце посіла особистісна якість «Так-
товність» (9,12 б. при мах 10 балів) – тобто молодь прагне толерантного, терплячого 
лідера, який буде тактовно поводитися насамперед з опонентами. Два наступні місця 
посіли взаємопов’язані якості: «Працелюбний» (9,12 б при мах 10 балів) та «Виконав-
чий» (9 б. при мах 10 балів) – тобто політичний лідер має щиро любити свою працю, 
виконувати обіцянки, бути послідовним. Заключними у першій десятці якостей іде-
ального політичного лідера очима студентів стали якості: «Ініціативність, прагнення 
до нового» (9,04 б. при мах 10 балів), «Володіння змістовною мовою» (9,02 б. при мах 
10 балів), «Висока працездатність» (9,02 б. при мах 10 балів).

Як вже зазначалося, на другому етапі респонденти оцінювали кожну з 98-
ми запропонованих якостей з точки зору їхнього вияву у сучасних українських по-
літичних лідерів. Зосередимося на десяти домінуючих якостях. Перше рангове місце 
посіла якість «Самовпевненість» (6,24 б. при мах 10 балів) – адже лідери справляють 
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враження надмірної впевненості у собі, у своїх можливостях, здібностях. Також дуже 
сильно виражена така якість як «Прагнення до першості» (6,1 б. при мах 10 балів). 
Серед інших провідних якостей політичних лідерів ранжування якостей засвідчило 
такі як «Носить вишуканий одяг» (5,8 б. при мах 10 балів), «Мрійливість» (5,7 б. при 
мах 10 балів), «Життєрадісність» (5,5 б. при мах 10 балів), «Домінантність» (5,4 б. при 
мах 10 балів), «Комунікативність» (5,4 б. при мах 10 балів), «Товариськість» (5,2 б. 
при мах 10 балів), «Наполегливість» (5,08 б. при мах 10 балів), «Після невдач не падає 
духом» (5 б. при мах 10 балів). Порівняльний аналіз прояву якостей у «ідеального» та 
«реального» політичного лідера засвідчив, що очима студентів «реальні» політичні 
лідери виглядають зовсім інакше, порівняно з «ідеальними».

Найбільшу розбіжність результатів оцінки «реального» та «ідеального» ліде-
ра можна спостерігати за такими якостями: «Може логічно довести свою точку зору», 
«Відповідальний», «Дисциплінований», «Висока працездатність», «Виконавчий».

Наше експериментальне дослідження показало, що на сьогоднішній день 
існує невідповідність між «ідеальним образом» політичного лідера та «реальним». 
Образ першого складається лише з позитивних характеристик, якими на думку сту-
дентів, має бути наділений сучасний лідер, для того щоб у нашій країні можна було 
побачити стабільну економічну та політичну ситуацію. Результати свідчать що даний 
образ не відповідає «реальному». Це тягне за собою певні наслідки. У людей, звичай-
но, виникають запитання, щодо особи, яка у цьому винна. Звичайно, звинувачення 
падають на політичних лідерів країни, які не здатні на високому рівні вирішити по-
ставленні завдання.

Отже ми бачимо, що в образі «реального» політичного лідера переважають 
позитивні характеристики, але вони не настільки важливі для продуктивної діяль-
ності, досягненні мети та успіху, налагодженні стосунків: як внутрішньополітичних 
так і зовнішньополітичних, ніж ті, що студенти зазначили в «образі ідеального» по-
літичного діяча.

В Україні на сьогоднішній день нестабільна політична ситуація, що готує нас 
до постійних змін. Бажаючих мати владу багато, проте серед політико – управлін-
ської еліти мало справжніх лідерів, які б спрямували свої зусилля на побудову демо-
кратичної держави та громадянського суспільства. Сьогодні ми прагнемо, щоб певні 
ціннісні характеристики в суспільстві були властиві сучасним політичним лідерам, 
щоб вони насправді були совістю своєї нації, гідними провідниками у державотвор-
чих процесах.
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В современном мире средства массовой информации, в том числе телеви-
дение, оказывает сильное влияние на сознание молодежи. Одним из мощнейших 
механизмов влияния можно считать рекламу. Многочисленные рекламные ролики, 
постоянно присутствующие на телевизионных экранах, сообщают  о полезных свой-
ствах того или иного товара, представляют широкий спектр продуктов потребле-
ния, о которых, возможно, мы ранее не подозревали. Можно считать, что реклама 
некоторым образом формирует наши представления об образе жизни [6].

Реклама влияет на молодежь путем прямого побуждения к покупке, и кос-
венно  – путем влияния на ценности и стиль жизни. Прямое воздействие коммер-
ческой рекламы на молодых потребителей производится путем актуализации суще-
ствующих потребностей, а также посредством оказания влияния на формирование 
новых потребностей и мотивов [2].

У молодежи в силу характера их деятельности отмечается высокая запо-
минаемость рекламной информации, которая обеспечивает большую возможность 
влияния на их потребительские решения [1].

Реклама оказывает на сознание молодых потребителей, учитывая неустойчи-
вость их жизненных взглядов и несформированность ценностных ориентаций. Уко-
ренение потребления в качестве самоцели влечет деформацию структуры ценностей 
молодежи [3].

Среди источников рекламы самым эффективным молодежь считает телеви-
дение. Что характерно, информацию о новинках и так далее молодежь предпочитает 
получать именно от телевидения.

Ярким примером является молодежная реклама пива. Такая реклама сбивает 
с пути непьющую молодежь и при этом не затрагивает тему здоровья.

Зачастую в рекламе показаны такие сюжеты, картинки, герои-актеры, 
которые могут быть привлекательными для молодых людей. Например: сильные, 
крутые парни с чемоданом денег, на дорогой машине и т. д. При этом молодые люди 
могут, ассоциировать себя с героями рекламы и подражать их поведению, например, 
пить пиво, курить и т. д. [5].

Схему воздействия рекламы на психику можно разделить на три этапа:
• восприятие;
• запоминание;
• вовлечение.
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На первых этапах срабатывает внешний стимул – яркость образа и точность 

выражений. Если речь идёт о телерекламе, здесь огромную роль играют её герои, а 
также постановка кадров. Актёры должны казаться почти «родными», или быть та-
кими необычными и оригинальными, чтобы запомниться надолго. Это настоящая 
виртуальная реальность, участником которой является целевая аудитория.

И, конечно, в рекламном тексте широко применяется языковое манипулиро-
вание и психолингвистика. В ход идёт всё богатство языка – крылатые выражения, 
метафоры, гиперболы, аллегории, олицетворения.

Рекламный текст должен быть написан максимально простым языком, кратко, 
логично, убедительно. Используемые словосочетания должны быть выразительными, 
оригинальными, запоминающимися. Только такой текст будет восприниматься, и за-
поминаться легко.

Самой важной стадией воздействия можно считать, разумеется, вовлечение. 
Это тот самый «ключик», который открывает дверь в сердца потребителей, заставляя 
нас, порой, подчиняться даже самой раздражающей рекламе [7].

Одним из важных когнитивных психических процессов является память, имею-
щая прямое отношение к эффективности рекламы. Многие психологи отмечают влияние 
интереса на запоминание, т.е. легче запоминается то, к чему у человека есть интерес. Так 
молодежь в основном обращает внимание на рекламу косметики (64%), прохладительных 
напитков (58%), электротехники (48%), средств личной гигиены (40%).

Психологическое воздействие рекламы наиболее результативно, если оно 
приводит потенциальных потребителей к совершению покупки. После просмо-
тра рекламы 21% респондентов приобрели косметику, 11%  – продукты питания и 
электротехнику, 8%  – одежду и обувь, 5%  – прохладительные напитки и машины. 
Молодёжью покупается не вещь – а мечта, красота, престиж и т.д. [4, с. 63].

Как особая социальная группа молодежь имеет свои специфические ценности 
и взгляды на жизнь, общество. Ценностные ориентации у молодежи подвержены воз-
действию рекламы. Мода, стиль, современность – эти анонимные авторитеты были ис-
кусственно созданы рекламной индустрией, и заставляют людей менять свои мораль-
но устаревшие, но вполне функционально пригодные вещи на более модные, стильные, 
современные. Лозунг современной молодежи таков: – «Если ты не стилен – ты не крут»! 
Это воздействие на комплекс неполноценности человека, однако, исходит оно не из 
рекламы напрямую, а из анонимных авторитетов, засевших глубоко в социуме.

Подведя итоги, можно сказать, что молодёжь является основным потребите-
лем рекламы, так и основным ее распространителем. Механизм косвенного влияния 
рекламы на молодёжь влечет более социально негативные последствия. В результате 
воздействия на ценности молодого поколения рекламой формируется особый стиль 
жизни молодежи, характерный для информационно потребительского общества. 
Масштабы влияния рекламы на молодое поколение могут оказаться гораздо больше, 
нежели мы себе это представляем.
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Демократизація української держави та її інтеграція у європейський простір 
передбачає значне вдосконалення інституту політичного лідерства у нашій країні. 
Однією з важливих детермінант ефективності політичного лідера є його мотиваційна 
сфера, оскільки саме вона зумовлює його спрямованість, ступінь активності, 
здатність долати перешкоди, стійкість намірів та продуктивність цілепокладання, 
ієрархію цінностей та смислів діяльності. Саме тому особливої ваги набуває 
проблема професіоналізації обраних у вищі ешелони влади політичних лідерів, а і 
характеристик їх особистості, тих реальних мотивів, що насправді керують їхньою 
політичною діяльністю та спрямовують їхні політичні рішення.

Проблема мотивації політичного лідерства є предметом наукових інтересів 
багатьох психологів. Один з підходів пов’язаний з психоаналітичною орієнтацією. 
Прибічники психоаналізу акцентували увагу на домінуванні ірраціональних, 
неусвідомлених, компенсаторних мотивів політичної діяльності. Аналізуючи 
діяльність численних політичних лідерів від давніх часів до сучасності (І. Грозного, 
М. Лютера, Наполеона, Томас Вудро Вільсона, А. Гітлера, І. Сталіна, В. Жиріновського 
та ін.), вчені наголошували на компенсаційному підґрунті прагнення до влади.

Так, робота З. Фрейда та У. Булліта розкриває вплив несвідомого на ста-
новлення політичної поведінки: політична діяльність  – це сублімація енергії 
первинних потягів [7]. Мотивація політичної поведінки залежить від того, яким 
чином первинні потяги були реалізовані, наскільки витіснені, які шляхи викорис-
товуються задля сублімації. Згідно З. Фрейду, якості, якими наділений будь-який 
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лідер  – це домінантність, самовпевненість, незалежність, здатність викликати 
страх. Саме ці якості дають змогу лідеру володарювати натовпом. Цього прагнуть 
особистості, які впродовж всього життя неусвідомлено розіграють «драму» своїх 
дитячих стосунків з родиною, проектуючи такі ж стосунки на оточуюче серед-
овище й у дорослому житті.

Згідно концепції індивідуальної психології А. Адлера, основною рушійною 
силою активності особистості є прагнення до влади [1]. Прагнення до особистісної 
переваги трактується ним як невротичний симптом, результат сильного відчуття 
неповноцінності та відсутності соціального інтересу. Вчений наголошував на ком-
пенсаторному характері прагнення особистості до влади (зокрема, і до політичної 
влади, яка може розглядатися як результат реалізації себе як політичного лідера). 
Нестача здібностей, тілесні недоліки, залежність від оточуючих, відчуваються як 
комплекс неповноцінності. Згідно А.Адлеру, саме влада здається людині найкорот-
шим шляхом до щастя.

На думку К.Хорні, невротичне прагнення до влади виникає з тривожності, 
ненависті і відчуття власної неповноцінності [9]. У європейській культурі невротики 
прагнуть влади як засобу заспокоєння – це пояснюється тим, що в нашому соціумі 
влада і престиж можуть забезпечити відчуття безпеки. Разом з тим, на думку К. Хор-
ні, відчуття влади може виникнути у нормальної людини в результаті усвідомлення 
своєї здатності і сили. Її прагнення до влади може викликатися також політичними, 
сімейними обставинами, ідеологічною спрямованістю. Тобто, нормальне прагнення 
до влади виникає з відчуття сили, а невротичне – із слабості.

Використовуючи фрейдиській підхід Г. Лассуелл сформулював на його під-
ґрунті теорію політичного психоаналізу, в межах якого вивчаються неусвідомлені, 
глибинні аспекти політичної поведінки. Політичний психоаналіз дає змогу розпіз-
нати за звичайними фактами політичного життя глибинні суттєві причини їхнього 
виникнення. Найпоширенішим напрямом політичного психоаналізу став пошук не-
усвідомлених мотивів політичного лідерства.. На думку Г. Лассуела, політичні особи 
прагнуть компенсації внаслідок підсвідомого почуття ущемленої власної гідності, яке 
породжено минулим досвідом (дитячі психологічні травми, фрустрації). Отже влада 
дає змогу подолати низьку самоповагу [5].

Спираючись на уявлення А. Адлера і Г. Лассуелла, А. Джордж стверджував, що 
мотивація прагнення людини до влади повністю детермінована його Я-концепцією 
[6]. Тому процес досягнення влади означає для неї нескінченну спробу вирішення 
внутрішніх особистісних проблем. Вчений пропонує свою класифікацію тих 
емоційних і несвідомих чинників, які зумовлюють низьку самооцінку владолюбця. 
Такими чинниками він вважає:

• відчуття власної нікчемності і незначущості (потреба у самоповазі) замі-
щується у разі отримання влади почуттям унікальності;

• відчуття своєї моральної неповноцінності (потреба у соціальних зв’язках 
та самоповазі) компенсується у владі почуттям переваги; 

• відчуття своєї слабкості, безпорадності (потреба у безпеці та самоповазі) 
заміщується відчуттям володіння вищою силою;

• відчуття своєї посередності, неспроможності (потреба в самоактуалізації) 
заміщується почуттям володіння вищими здібностями;
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• відчуття власної інтелектуальної неадекватності (потреба в самоповазі та само 

актуалізації) нівелюється почуттям інтелектуальної переваги та компетентності.
Е. Фромм, аналізуючи джерело проявів нацизму у владі, вводить поняття 

«авторитарної особистості», яка характеризується жагою влади та агресивністю. 
У свідомості авторитарної особистості відсутнє розуміння рівності. Світ для неї 
складається лише із людей, що мають або не мають владу [8].

Продовжуючи дослідження феномену авторитарної особистості, Т. Адорно, 
виходячи з поглядів З. Фрейда, наголошував на ролі ранньої соціалізації у прагненні 
до авторитарної влади [2].

А. Кемпінський порівнює деспотичну владу із шизофренією у вигляді регресії до 
раннього періоду розвитку (емоційного інфантилізму, що виявляється у повній залеж-
ності від оточення). Отже абсолютна влада пов’язана із абсолютною залежністю [4].

Психоаналітичне трактування політичного лідерства представлено і в ро-
ботах А.І. Бєлкіна, якій проаналізував зв’язок між перемогами та падіннями окре-
мих політичних лідерів та особливостями їхнього дитинства [3]. При цьому він ви-
діляв приховані мотиви прагнення до влади, які були закладені ще в дитячому віці, 
та захисні реакції, які використовують політичні діячі заради виправдання своїх 
політичних помилок.

В роботах А. Ноймайра також зроблено спробу з медичної точки зору сха-
рактеризувати досягнення та поразки відомих політичних діячів [6]. Зазначено, що 
прагнення до влади часто носить садомазохитський авторитарний характер.

Б. Карпман описує «комплекс влади» та стверджує, що його підґрунтям є 
пригнічений садизм [11].

Згідно Т. Шибутані, зорієнтовані на владу особи мають ідеалізовану 
Я-концепцію. Вони справляють враження сильних та незалежних. Але така надмірна 
амбітність є засобом компенсації низького рівня власної гідності [10]. Ступінь від-
чаю, з яким людина прагне досягти влади, має безпосереднє відношення до міри по-
збавлень, які людина відчула у минулому.

Отже можна констатувати, що в науковій думці існує потужний напрям, 
який розглядає прагнення до влади як наслідок негативного психологічного досвіду, 
що був отриманий на ранніх етапах соціалізації особистості.

Безсумнівною сильною стороною цього підходу є його системність: мотива-
ція вивчається як цілісний феномен, без акцентування на виокремленні конкретних 
мотивів. Водночас слід зазначити, що цей підхід зазвичай передбачає неминучий еле-
мент перверзійності або компенсаторності у прагненні до політичного лідерства.
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БАР’ЄРИ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ БРАТОМ ТА СЕСТРОЮ

З народженням дитини пара автоматично формує «трикутник» взаємовід-
носин. Але з народженням першої дитини часто виникає бажання виховати двох і 
більше дітей. В даній статі буде висвітлено питання взаємовідносин старшого брата 
та молодшої сестри в сім’ї. Це питання є не достатньо вивченим у науковій літературі, 
тому тема є особливо актуальною.

У сімейних психологів існує така класифікація як маленька та велика різниця 
у віці. Кожна має свої переваги та недоліки.

Поняття “маленька різниця” включає в себе різницю до 3 років. ЇЇ переваги: 
загальний режим дня, планування сумісного відпочинку, однакові інтереси та захо-
плення, а інколи наявність спільної компанії. Але звичайно є і недоліки: батьки часто 
ігнорують вікові потреби кожної дитини, що може призвести до заниження само-
оцінки у старшої дитини, та завищення – у молодшої. Іще можлива загроза суперни-
цтва між дітьми за розділ території, іграшок, батьківської уваги тощо [2].

В свою чергу, поняття “велика різниця” пояснюється різницею у віці по-
над 3  роки. Її переваги: достатня кількість уваги збоку батьків, догляд та вихо-
вання, яке спрямоване на кожну дитину. Старша дитина може стати помічником 
як в домашньому господарстві, так і в догляді за молодшим. Тема суперництва 
практично виключена, але все ж таки існує, проте конфлікти у несумісності інтер-
есів не передбачаються. Але в даному разі є і недоліки. А саме: старшій дитині до-
ведеться враховувати, що в родині з’явиться немовля, і це буде обмежувати його 
можливості (наприклад: він не зможе гучно слухати музику, приводити друзів 
додому тощо). А у молодшого з’явиться небезпека стати “улюбленцем долі” і ви-
рости розбещеним егоїстом [2].

Дитячі ревнощі у старших дітей по відношенню до молодших неминучі, яка 
б різниця у віці їх не відділяла. Ці ревнощі можна пояснити. До появи в родині се-
стри чи брата дитина відчувала себе єдиною, все було для неї та заради неї, і раптом, 
з’являється ще хтось, хто має такі ж рівні права на батьків, що і він сам. Ставши стар-
шим дитям він починає розуміти, що любов батьків буде роздвоюватися і не факт, що 
порівну [3]. Звичайно, це важко сприймається дитиною. Адже потрібно приділяти 
увагу обом дітям для їх нормальної адаптації одне до одного.

Всім батькам хочеться, щоб конфлікти між їх дітьми не виникали, але все ж, 
це неминучий процес. Але не потрібно все списувати на різницю у віці. Дві дитини – 
це дві різних особистості, саме тому їх інтереси не часто співпадають між собою, що 
є підставою для конфлікту. В кінці кінців, конфлікт – це інструмент, за допомогою 
якого дитина отримує життєвий досвід [1]. Важливо, щоб конфлікти не ставили не-
вирішеними. Батьки завжди повинні підтримувати своїх дітей та допомагати їм у ви-
рішенні конфліктів.
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Якщо порівнювати сім’ї з одностатевими дітьми та сім’ї, в яких виховують-

ся брат із сестрою, то може здатися, що останні знаходяться в більш сприятливій 
психологічній ситуації. Адже традиційно хлопчики та дівчатка зустрічаються зовсім 
з різними потребами. Можливість реалізувати себе в різних сферах могла би допо-
могти брату та сестрі звести конкурентні відносини до мінімуму. Однак, так буває 
рідко. На жаль, проблема конкуренції між дітьми нечасто хвилює батьків. Тривога 
виникає лише тоді, коли здорова конкуренція переростає в постійні суперечки та 
бійки, а природні ревнощі дитини по відношенню до батьків перетворюються в агре-
сію та запальність. Одним із найбільш дієвих методів в цій ситуації є установка кор-
донів (наприклад, сперечатися можна, а влаштовувати бійки та лаятися негативними 
словами  – заборонено). Важливо, щоб це рішення було прийнято самими дітьми. 
Можна також влаштувати сімейні збори та обговорити дану проблему і прийти до 
спільного рішення разом з дітьми. В такому випадку, діти почнуть рахуватися з дум-
кою одне одного і матимуть позитивні враження від розмови. Потрібно спонукати 
дітей до того, щоб вони говорили про свої почуття та емоції, а не замикали їх в собі. 
Це важливо, адже в дорослому житті вони будуть відчувати себе більш впевненими 
та відкритими [5].

З часом ворожість між братом та сестрою мине і перетвориться в міцну 
дружбу, якщо батьки будуть чітко слідувати правилам гарного виховання власних 
дітей. Важливо встановити рівність між відношенням до кожного з дітей і в момент 
дорослішання брат та сестра будуть опорою один для одного, стануть незамінним по-
мічником в боротьбі з життєвими проблемами, тому що в їх жилах тече спільна кров 
і це є важливим фактором на етапі порозуміння одне з одним.

Здається, що проблема ревнощів та конфліктів між рідними дітьми в сім’ї, 
скільки б не існувало людство, і як би не розвивалася наука психологія, це питання 
ніколи не вирішиться до кінця. І основним завданням батьків залишається продо-
вження прекрасної казки під назвою “Дитинство”. Дитинство – це дивовижна країна, 
яка наповнена мріями, чудесами та радістю від спілкування з рідними та близькими 
людьми. Спогади про нього повинні завжди радувати, навідуючи особу у дорослому 
житті. Адже коли старший син буде мати свою власну сім’ю, то пережитий досвід з 
молодшою сестрою полегшить його відношення до власної дружини. Ще в дитинстві 
він навчився оберігати своїх маму та молодшу сестру, тому в дорослому житті він 
буде оберігати свою жінку та дітей, буде більш ніжним, турботливим та лагідним по 
відношенню до них. Подарований йому в дитинстві досвід дозволить легко адаптува-
тися до сімейного життя. Тому що, він вже знає, що потрібно жінкам та як задоволь-
нити їх потреби. В свою чергу, молодша сестра на прикладі спілкування та сумісного 
проживання зі старшим братом, буде орієнтуватися в тому, як потрібно піклуватися 
про чоловіків. Буде терплячою та морально сильнішою, ніж, якби вона виросла по-
руч зі старшою сестрою. Тому цей досвід в дитинстві гарно впливає на обох дітей в 
дорослому житті.

Висновок. Взаємовідносини дітей в сім’ї є досить розповсюдженою пробле-
мою. Тому завданням сучасних батьків є правильний підхід у вихованні дітей задля 
досягнення бажаного результату. Потрібно уважно спостерігати за розвитком кож-
ного з дітей, підтримувати його при перемогах та втішати при поразках, адже така 
увага є необхідною складовою для того, щоб діти та батьки стали ближчими. Спілку-



92

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
вання – це ключ до вирішення будь-якої проблеми та конфлікту, тому дуже важли-
во проводити бесіди з дітьми. Необхідно доводити дітям свою любов, щоб жоден не 
відчував конкуренції та боротьби за любов батьків. Завдяки цим простим правилам 
діти будуть відчувати себе потрібними та улюбленими, що саме по собі надасть змогу 
бути дружнішими та авторитетнішими одне для одного.
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НАУКОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ “Я-КОНЦЕПЦІЇ” 
У ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ МИНУЛОГО І СУЧАСНОГО

           Протягом багатьох століть відомі мислителі різних гуманітарних наук 
вважали, що джерела і результати уявлення людини про себе, або про “Я-концепцію”, 
заслуговують серйозної уваги. Але практично, упродовж декількох сторіч, теологи, 
філософи та різні суспільні діячі не виділяли не тільки єдиної структури концепту-
ального “Я” а й не було відкрито чітких чинників щодо розвитку цього, чи не най-
складнішого феномена самосвідомості.

      Термін “Я-концепція” з’явився у науковому обговоренні на межі XIX – XX 
століть у зв’язку із уявленнями про дуальну природу людини як пізнаючого суб’єкта 
й пізнаного об’єкта. Саме тоді окремі психологи прагнули вивчати “Я-концепцію” на 
абстрактному чи теоретичному рівні, щоб цілісніше збагнути “вершинний образ лю-
дини в людині”, а відтак ґрунтовно пізнати її “континенти” і “материки” індивідуаль-
ного світу “Я” [3, 5]

      Існує кілька теоретичних шкіл і кожна з них по різному підходить до ви-
значення “Я-концепції”. Американський психолог У.Джеймс у книзі “Принципи пси-
хології” (1890) першим з психологів почав розробляти проблематику “Я-концепції”, 
Глобальне особистісне Я (Self) він розглядає як первинне утворення, в якому поєдну-
ється “Я-усвідомлююче” (I) і “Я – як об’єкт” (Me). Це дві сторони одного цілого, вони 
завжди існують узгоджено. Одна з них являє собою чистий досвід (“Я-усвідомлююче”), 
а друга – зміст цього досвіду (“Я – як об’єкт”). На думку вченого “Я – як об’єкт” охо-
плює все, що можна назвати своїм. За цим критерієм він виділяє чотири складових 
аспекти: “духовне Я”, “матеріальне Я”, “соціальне Я”, “фізичне Я”. Крім того, Джеймс 
запропонував формулу оцінювання особистістю самої себе, яку виразив у порівнянні 
досягнутих успіхів із рівнем домагань [2].

       На початку XX століття наукове пізнання “Я-концепції” як централь-
ної ланки самосвідомості тимчасово перемістилося у сферу соціології. Представники 
символічного інтеракціонізму Ч.Кулі, Дж.Мід були переконані, що розвиткові зміни 
“Я-концепції” виникають під час розгортання соціальної взаємодії між людьми.

     Можна відзначити, що головним орієнтиром “Я-концепції” є “Я” іншої лю-
дини, тобто уявлення індивіда про те, що думають про нього інші. У 1912 році Ч.Кулі 
запропонував теорію “дзеркального Я”, стверджуючи, що уявлення індивіда про те, 
як його оцінюють інші, суттєво впливає на його “Я-концепцію” [4].

     М.Мід вважав, що “Me” утворює засвоєні людиною установки (значення 
і цінності), а “І” – це те, як людина в якості суб’єкта психічної діяльності спонтанно 
сприймає ту частину свого “Я”, яка визначена як “Ме”. Сукупність “І” і “Ме” утворює 
інтегральне “Я” (Self).
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       Р.Бернс, засновник інтегрально – інтеракціоналістичного підходу роз-

глядав “Я-концепцію” як сукупність установок особистості, спрямованих на себе. У 
визначенні інтегральної установки наголошено на трьох головних елементах:

♦	 переконання, яке може бути обґрунтованим та необґрунтованим 
(когнітивна складова установки);

♦	 емоційне ставлення до цього переконання (емоційно-оцінкова 
складова);

♦	 відповідна реакція, яка здебільшого виявляється в поведінці 
(поведінкова складова).

             Ці настанови можуть мати також різні ракурси та модальності:
1. Реальне “Я” – установки, пов’язані з тим, як індивід сприймає свої ак-

туальні здібності, ролі, свій статус, тобто його уявлення про те, яким він є насправді.
2. Дзеркальне “Я” (соціальне) – установки, пов’язані з уявленнями інди-

віда про те, як його бачать інші.
3. Ідеальне “Я” – установки, пов’язані з уявленнями індивіда про те, яким 

він хотів би стати [2].
Стосовно “Я – концепції” ці три елементи інтегральної установки мож-

на конкретизувати в такий спосіб: “образ Я” – уявлення індивіда про самого себе; 
самооцінка – афективна оцінка цього уявлення, яка може мати різну інтенсивність, 
оскільки конкретні риси “образу Я” спроможні зумовлювати більш чи менш сильні 
емоції, пов’язані з їх прийняттям або відторгненням; потенційна поведінкова реак-
ція, тобто ті конкретні дії, які можуть бути зумовлені “образом Я” і самооцінкою [ 3].

          Підхід Е.Еріксона по суті є розвитком концепції З.Фрейда, звернутий до 
соціокультурного контексту становлення усвідомленого “Я” індивіда – “ЕГО”. Про-
блематика “Я-концепції” розглядається Е.Еріксоном крізь призму его-ідентичності, 
що розуміється як продукт певної культури, що виник на біологічній основі. Її ха-
рактер визначається особливостями цієї культури і можливостями певного індиві-
да. Джерелом его-ідентичності, за Е.Еріксоном, є “культурно значуще досягнення”. 
Е.Еріксон визначає его-ідентичність як “суб’єктивне почуття безперервної само то-
тожності, що заряджає людину психічною енергією [1, 208-210].

     Феноменалістичний (гуманістичний) напрямок розглядає “Я-концепцію” 
як систему самосприйняття, а не як окреме “реальне Я”. На думку К.Роджерса, розви-
ток “Я-концепції” у форматі гуманістичного напрямку психологічних досліджень зу-
мовлений взаємодією людини із окультуреним довкіллям, щонайперше із близькими 
значимими (батьками, братами, сестрами тощо) та їхнім виявом безумовної любові. 
Ще одна теза К. Роджерса твердить, що “Я-концепція” містить не лише сприйняття 
того, які ми є, тобто “Я-реальне”, а й те, якими хотіли б бути (“Я-ідеальне”).

     Взагалі, починаючи з К.Роджерса, терміну “значимий інший” стало при-
ділятися багато уваги як в теоретичній психології, так і в психотерапії. У пошуках 
“образу Я” людина обирає значимого іншого та високо оцінює створений ним об-
раз свого “Я”. Схвалення значимим іншим створює у дитини позитивний “образ Я”, а 
постійне дорікання викликає виникнення негативної самооцінки. У будь-якому ви-
падку, створений образ стає головним джерелом психологічного досвіду, необхідного 
для формування “Я- концепції” [4, 135-136].

     У вітчизняній психології проблема “Я-концепції” розглядалася у контек-



98

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
сті розвитку самосвідомості особистості в загальнотеоретичному і методологіч-ному 
аспектах такими дослідниками, як Л. Божович, Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, І. Кон, В. 
Столін, Н. Часникова, О. Гуменюк тощо [2].

     Таким чином, сучасна психологічна теорія визначає феномен “Я-концепції” 
як центральну ланку самосвідомості людини. “Я-концепція” розглядається як віднос-
но стійка, певною мірою усвідомлена, що переживається як неповторна, система уяв-
лень індивіда про самого себе, на основі якої він будує взаємини з іншими людьми і 
відповідним чином ставиться до себе. “Я-концепція” – цілісний, хоч і не позбавлений 
внутрішніх суперечностей образ власного “Я”, що виступає як ставлення до самого 
себе та включає компоненти:

1. ¨Гуменюк О. “Я – концепція” у плині соціального довкілля // Психологія і суспіль-
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЛИГИОЗНОСТИ: ЗНАЧЕНИЯ-ПОКАЗАТЕЛИ 
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«Российская религиоведческая наука накопила достаточно много материала 
для обоснования такого сложного и актуального феномена, как религиозность. Тем 
не менее, споры вокруг ее теоретической и эмпирической интерпретации не законче-
ны. Обоснование важности определения религиозности определяется в первую оче-
редь тем, что от того, что считать критерием религиозности, зависит подсчет числен-
ности верующих различных религий» [1].

Согласно точке зрения ряда исследователей религиозности, «Термин религи-
озность изначально мыслился как типологический конструкт социальной реальности 
наряду с другими определениями, характеризующими веру в и духовную активность 
людей» [2, C. 34-35]. «Религиозность приравнивается к достаточно строгому соблю-
дению человеком канонического образа действий и образа мысли, предписываемого 
определенной (например, православной) религиозной традицией» [3, С. 73].

Соответственно вышеизложенному, индикатором религиозности индивида 
выступает соблюдение и исполнение им основных религиозных норм, ритуалов, об-
рядов, характерных для той религии (религиозной конфессии), которую он исповеду-
ет; а степень (уровень) религиозности индивида показывает частота (периодичность) 
соблюдения им указанных религиозных норм, ритуалов, обрядов, соотнесенная с не-
которой сложившейся в данной области нормативной базой.

По результатам данного опроса, религиозные убеждения жителей Челябин-
ской области распределились следующим образом. Основная часть респондентов на-
звала себя православными христианами (71,2%); 1,1% отнесли себя к католической 
христианской конфессии. Приверженцами ислама себя назвали 4,2%; к иудаизму от-
несли себя 0,3% опрошенных. К последователям буддизма себя отнесли 0,7%, индуиз-
ма 0,3%. Не относящих себя к конкретной религии, но верящих в добро и справедли-
вость 9,4%, верящих в себя 8,5 %, не верящих ни во что 4,3%.

Каждый день посещают церковь, мечеть и т.д. 0,3% опрошенных, 5,7% посеща-
ют церковь, мечеть, и т.д. несколько раз в неделю, 11,1% делают это несколько раз в месяц, 
41,8% несколько раз в год, 41,1% опрошенных признались, что не делают этого.
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Каждый день молятся 16,3% опрошенных, несколько раз в неделю 11,3%, не-

сколько раз в месяц делают это 14,0% респондентов, несколько раз в год – 22,9, не 
делают этого 35,5%.

Каждый день читают религиозную литературу 6,9% респондентов, 2,0% чи-
тают религиозную литературу несколько раз в неделю, несколько раз в месяц делают 
это 8,0%, несколько раз в год -23,5%, не делают этого – 59,6%.

То есть, несмотря на то, что основная часть респондентов отнесла себя к ве-
рующим, религиозные обряды ими либо не исполняются, либо исполняются доста-
точно редко.

Для выработки методики социологического определения уровня религиоз-
ности жителей Челябинской области в феврале 2014 года был проведен экспертный 
опрос. Экспертами выступили 20 священнослужителей (христианства: православия, 
католицизма), ислама, иудаизма; 20 прихожан у церкви, мечети и т. д; 20 случайно 
выбранных взрослых граждан; и 20 членов координационного Совета по взаимодей-
ствию  с  национально-культурными и религиозными объединениями Челябинской 
области.

Экспертам были заданы вопросы о том, как часто (по их мнению) религиоз-
ный человек должен посещать церковь, мечеть и т. д., молиться, читать религиозную 
литературу.

Полученные ответы отражены в табл. 1:
Мнение экспертов             

Всего опрошено: 80
1. Как часто религиозный человек должен посещать церковь, мечеть и т. д.?

- каждый день 0,0%
- несколько раз в неделю 22,5%
- несколько раз в месяц 71,25%
- несколько раз в год 6,25%
 не ответили 0,0%
Всего ответов: 100%

2. Как часто религиозный человек должен молиться?
- каждый день 80,0%
- несколько раз в неделю 12,5%
- несколько раз в месяц 7,5%
- несколько раз в год 0,0%
 не ответили 0,0%
Всего ответов: 100%

3. Как часто религиозный человек должен читать религиозную литературу?
- каждый день 41,25%
- несколько раз в неделю 28,75%
- несколько раз в месяц 26,25%
- несколько раз в год 3,75%
 не ответили 0,0%
Всего ответов: 100%
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На основе ответов экспертов определены следующие нормативы ре-

лигиозности: религиозным считается человек, несколько раз в месяц посещаю-
щий церковь, мечеть и т.д. и ежедневно молящийся и читающий религиозную 
литературу.

Были также определены основные виды религиозности: 1) посещение церк-
ви, мечети и т.д. представляет собой соборный вид религиозности; 2) совершение мо-
литв – обрядовую (ритуальную) религиозность; чтение религиозной литературы – 
идейную (текстическую) религиозность.

Для составления формулы расчета религиозности введем следующие услов-
ные обозначения:

Каждый день – КД;
Несколько раз в неделю – НРН;
Несколько раз в месяц – НРМ;
Несколько раз в год – НРГ.
Расчет уровня соборной религиозности осуществляется следующим образом:
(КД*7)+((НРН*4*22,5)/71,25)+НРМ+((НРГ/12)*6,25))/71,25).
Итак, 0,3% опрошенных респондентов посещают церковь, мечеть и т.  д. 

каждый день. Поскольку показатель КД равен 0,3, то первым действием будет 0,3*7 
(7-количество дней в недели).

Показатель НРН (несколько раз в неделю) опрошенных респондентов 
равен 5,7, ((5,7*4*22,5)/71,25). Где 4 – коэффициент отражающий периодичность 
посещение церкви, мечети и т. д. «несколько раз в неделю», 22,5 – это показатель 
НРН (несколько раз в неделю) опрошенных экспертов, а 71,25 – показатель НРМ 
(несколько раз в месяц) опрошенных экспертов, являющийся наибольшим в со-
борной религиозности.

Показатель НРГ (несколько раз в год) опрошенных респондентов 
равен 41,8. Таким образом, следующее действие в данной формуле выгля-
дит так: ((41,8/12)*6,25))/71,25), где 12 – количество месяцев в году, 6,25 – 
НРГ (несколько раз в год) опрошенных экспертов, а 71,25 НРМ (несколько 
раз в месяц) опрошенных экспертов, являющийся наибольшим в соборной 
религиозности.

В итоге, результаты вышеприведенных действий суммируются вместе с наи-
большим показателем опрошенных экспертов (НРМ) в соборной религиозности.

Учитывая все вышесказанное, расчет соборной религиозности будет выглядеть 
следующим образом: (0,3*7)+((5,7*4*22,5)/71,25)+11,1+((41,8/12)*6,25))/71,25)= 20,7.

То есть, степень соборной религиозности (условно обозначим ССР) равен 
показателю 20,7%.

Расчет уровня обрядовой (ритуальной) религиозности осуществляется 
следующим образом: КД+(НРН/2)+(НРМ/8)+(НРГ/106).

1) Показатель НРН (несколько раз в неделю) опрошенных респондентов 11,3, 
действие будет выглядеть так: 11,3/2, где 2 это коэффициент отражающий периодич-
ность посещение церкви, мечети и т. д. «несколько раз в неделю».

2) Показатель НРМ (несколько раз в месяц) опрошенных респондентов 14,0, 
действие будет выглядеть так 14/8, где 8 это коэффициент отражающий периодич-
ность совершения молитв «несколько раз в месяц».
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3) Показатель НРГ (несколько раз в год) опрошенных респондентов 22,9, дей-

ствие будет выглядеть так, 22,9/106, где 106 это коэффициент отражающий перио-
дичность совершения молитв несколько раз в год.

4) К полученным значениям прибавляем наибольший показатель опрошен-
ных экспертов в обрядовой (ритуальной) религиозности (КД).

В полном виде расчет обрядовой (ритуальной) религиозности выглядит сле-
дующим образом:16,3+(11,3/2)+(14/8)+(22,9/106) = 23,9.

Степень обрядовой (ритуальной) религиозности (условно обозначим ее СОР) 
равна 23,9%.

Расчет уровня идейной (текстической) религиозности осуществляет-
ся следующим образом: КД+(((НРН/2)*28,75)/41,25)+(((НРМ/8)*25)/41,25)+(((Н
РГ/106)*1,7)/41,25).

Показатель НРН (несколько раз в неделю) опрошенных респондентов равен 
2, таким образом, первым шагом будет (((2/2)*28,75)/41,25), где 2 это коэффициент 
отражающий периодичность чтения религиозной литературы «несколько раз в не-
делю», 28,75  – показатель НРН (несколько раз в неделю) опрошенных экспертов, 
41,25 это наибольший показатель опрошенных экспертов в идейной (текстической) 
религиозности (КД).

Показатель НРМ (несколько раз в месяц) опрошенных респондентов в идей-
ной (текстической) религиозности равен 8, то есть вторым шагом в подсчете степени 
данного вида религиозности станет (((8/8)*25)/41,25), где 8 это коэффициент отра-
жающий периодичность чтения религиозной литературы «несколько раз в месяц», 
25  это показатель НРМ (несколько раз в месяц) опрошенных экспертов, 41,25  это 
наибольший показатель опрошенных экспертов в идейной (текстической) религиоз-
ности (КД).

НРГ (несколько раз в год) опрошенных респондентов 23,5, действуя 
по тому же принципу получится (((23,5/106)*1,7)/41,25), где 106 коэффициент 
отражающий периодичность чтения религиозной литературы «несколько раз 
в год»,1,7 это НРГ (несколько раз в год) опрошенных экспертов, 41,25 это наи-
больший показатель опрошенных экспертов в идейной (текстической) религи-
озности (КД).

Полученные результаты каждого из шагов суммируются вместе с наибольшим 
показателем опрошенных экспертов в идейной (текстической) религиозности (КД).

В полном виде расчет идейной (текстической) религиозности выглядит сле-
дующим образом:

6,9+(((2/2)*28,75)/41,25)+(((8/8)*25)/41,25)+(((23,5/106)*1,7)/41,25) = 8,2.
То есть степень идейной (текстической) религиозности (условно обозначим 

ее СИТР) равен 8,2%.
Таким образом, мы рассчитали религиозность по трем основным при-

знакам присущих большинству религий (посещение церкви, мечети и т.д., со-
вершение молитв, чтение религиозной литературы). Обобщив эти признаки, мы 
можем вычислить общий показатель степени (уровня) религиозности по формуле 
(ССР+СОР+СИТР)/3.

Итак, общая степень (уровень) религиозности взрослых жителей Челябин-
ской области: (20,7+23,9+8,2)/3 = 17,6%.
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По результатам опроса уровень религиозности респондентов с раз-

ным уровнем образования предстает в значениях-показателях приведенных 
в табл. 2:
Показатели уровня религиозности респондентов с разным уровнем образования

№ Образование респондентов среднее
среднее 
професси-
ональное

высшее

Всего опрошено: 64 213 460

1.
Соборная религиозность
Как часто Вы посещаете церковь, мечеть и т. д.?
- каждый день 0,0% 0,9% 0,0%
- несколько раз в неделю 3,1% 8,4% 4,7%
- несколько раз в месяц 10,9% 7,9% 12,6%
- несколько раз в год 65,6% 41,3% 38,6%
Показатель уровня соборной религиозности: 15,3% 25,1% 18,8%

2.
Обрядовая (ритуальная религиозность)
Как часто Вы молитесь?

- каждый день 17,1% 18,3% 15,2%
- несколько раз в неделю 18,7% 10,7% 10,4%
- несколько раз в месяц 17,1% 15,4% 12,8%
- несколько раз в год 28,1% 30,0% 18,9%
Показатель уровня обрядовой (ритуальной) религи-
озности:

28,9% 25,9% 22,2%

3.
Идейная (текстическая) религиозность
Как часто Вы читаете религиозную литературу?
- каждый день 10,9% 6,5% 6,5%
- несколько раз в неделю 3,1% 2,3% 1,7%
- несколько раз в месяц 12,5% 7,0% 7,8%
- несколько раз в год 48,4% 26,7% 18,4%
Показатель уровня идейной (текстической) религи-
озности:

8,2% 12,9% 7,8%

Общий показатель уровня религиозности 17,5% 21,3% 16,3%

Итак, значительной разницы в показателях степени религиозности у респон-
дентов со средним, средним профессиональным и высшим уровнем образования не 
выявлено. Однако, общий показатель степени религиозности у респондентов со сред-
ним профессиональным уровнем образования несколько выше чем у респондентов 
со средним и высшим.
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РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ 
ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

В статті проводиться аналіз ринку освітніх послуг та особливостей комер-
ціалізації освітньої системи. Звертається увага на значне розширення ринку освітніх 
послуг та безумовно, зростання кількості освітніх інституцій та зміни соціальних 
процесів в освітній сфері.

Ключові слова: комерціалізація, ринок освітніх послуг, споживання, тенден-
ція, соціальні зміни.
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change.

Однією з тенденцій зміни системи освіти є її комерціалізація. До кінця мину-
лого століття сформувалася ціла галузь світового господарства – міжнародний ринок 
освітніх послуг із щорічним обсягом продажів у кілька десятків мільярдів доларів і 
обсягом споживачів в кілька мільйонів студентів. Отримання вищої освіти іноземни-
ми студентами постало новою галуззю експорту. За оцінками Всесвітньої організації 
торгівлі, ємність світового ринку освіти 50-60 млрд. доларів. Стійкий лідер – США , 
контролюючі майже чверть світової фінансової освітнього обороту. Друге місце від-
водиться Великобританії – 15%. Далі йдуть Німеччина – 12%, Франція – 9%, Австра-
лія, Канада, Іспанія – 7%. Тож, спостерігається значне розширення ринку освітніх по-
слуг, що в свою чергу спричинене процесами глобалізації та споживання та потребує 
значної перебудови структури суспільства та змін в кожній з її сфер, а саме: освітній, 
економічній, політичній і т.д.

Необхідно зазначити, що розвивається інтернаціоналізація, яка, по суті, змі-
нює сутність і внутрішню сторону вищої освіти в напрямку міжнародної діяльності. 
В таких умовах держава, ринок і університет зберігають свої інституційні особливос-
ті, хоча, насправді, більш конкурують між собою. В мультикультурних умовах інтер-
націоналізація передбачає взаємодію університетів та освітніх систем. Отже, інтерна-
ціоналізація змінює освітній простір, а глобалізація тим самим змінює світ, в якому 
розвивається інтернаціоналізація. В подібного роду умовах, як зазначає З.Бауман та 
П. Скот, вища освіта зазнає гнучкості та навіть стає деінституційною.

На ринку освітніх послуг з’являються дистанційна та віртуальна освіта. 
Дистанційна освіта розвивається як в стінах університетів і коледжів, так і в нових 
повністю віртуальних навчальних закладах, які не передбачають матеріального іс-
нування університетського містечка. Формується ринок віртуальної освіти, в яко-
му важливу роль відіграють комерційні структури, комунікаційні та мультимедійні 
компанії. У вищій освіті складаються свої потужні транснаціональні корпорації, 
нові види партнерств, коаліцій та альянсів. Класичні вищі навчальні заклади по-
чинають ділити свої функції з безліччю об’єднань і партнерів як всередині системи 
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освіти , так і за її межами. Беззаперечно, це сприяє появі різного роду проблем , у 
тому числі і проблем якості вищої освіти та її доступності. З іншого боку, сучасні 
процеси диверсифікації вищої освіти стають ще одним підтвердженням ускладнен-
ня соціокультурного середовища і визначаються велінням часу . Тому традиційні 
університети змушені адаптуватися до нової соціокультурної реальності , що ви-
магає істотних перетворень.

Визначаючи появу нових соціальних процесів, звертаємо увагу на децен-
тралізації, яка набрала управління вищою освітою, зростанні самостійності вищих 
навчальних закладів, розвитку ринку освітніх послуг , зростанні як кількості уні-
верситетів, так і їх впливу на навколишнє соціокультурне середовище , одночасних 
процесах регіоналізації вищої освіти та інтеграції вищих навчальних закладів у сві-
тове освітній простір. Ринкова економіка все більше проникає в освітню систему, 
стрімко змінюючи попит на освітні послуги. В подібних умовах, спеціальності соці-
ально- гуманітарного профілю стають значно престижніші, ніж інженерно – технічна 
і педагогічна освіта. Проте, державні ВУЗи розділяють своє місце з недержавними, 
конкуруючи в тих чи інших аспектах. Комерціалізація, спричинена диференціацією, 
породжує зміну освітньої системи загалом.

Якщо світовий ринок освіти в 1995 році склав $ 27 мільярдів, то на початку 
2000-х років у цілому доходи від експорту вищої освіти у світі нараховували вже $ 
30 мільярдів [1, с. 195].

Тож, в сучасному суспільстві знання постають в ролі основного економічно-
го ресурсу, і це не викликає жодних сумнівів. Хоча, головне наше завдання: прогре-
сивний розвиток вищої освіти, тож передбачити основні напрямки знань, які будуть 
користуватись попитом на ринку праці через кілька років. Ідея розробки навчаль-
них планів « навздогін» розвитку промисловості ілюзорна , вона застаріла, оскільки 
не заснована на результатах прогнозування і не враховує зміну потреб суспільства 
як мінімум на найближчі десять років. Тому в результаті технологічних інновацій та 
глобалізації, яка розмиває межі світу , на ринку праці зростає попит на гнучких про-
фесіоналів , здатних протягом життя неодноразово змінити сферу діяльності , а не на 
людей які освоїли одну спеціальність.

Зважаючи на все вищезазначене, слід підкреслити, що в основі комерціаліза-
ції лежать процеси стрімкого розвитку та соціальних змін в освітній сфері, що перед-
бачає її прогресивний розвиток, або ж навпаки, регрес.

Література:
1. Van der Wende, M. C. Globalisation and Access to Higher Education / M. C. van der Wende 

// Journal of Studies in International Education. – 2003. – Vol. 7. – № 2.-p. 193-206.



107

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
ПОД- СЕКЦИЯ 5. Специальная и отраслевая социология.

Глебова Н.І.
Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології 

Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького

Сейдалієва Л.С.
студентка 5-го курсу факультету інформатики, математики і економіки

спеціальності «соціологія»
Мелітопольського державного педагогічного університету

імені Богдана Хмельницького

КУЛЬТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА  
ЯК ПОЗИТИВНИЙ ТА НЕГАТИВНИЙ ПРОЦЕС  
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова / Key words: трансформація / тransformation, трансформува-
тися / transform, культурна трансформація / cultural transformation.

Трансформація — це процес набуття суспільством нових рис, що відпові-
дають вимогам часу. Відбуваються зміни у життєвих стандартах, зразках поведінки 
і потребах. Головне в трансформації – саме перетворення форм та змісту суспільного 
життя, його інституціональної сфери, норм, цінностей, ментальності та інших соціокуль-
турних сторін соціуму.

Трансформуватися – означає змінювати форму, переміщатися з однієї форми 
в іншу, змінюватися. Цей процес зумовлює постановку питання про механізми пере-
творення, вимагає знань про вихідну форму і про риси та властивості нової форми. 
Оскільки перетворень зазнають усі сторони соціуму, то в літературі пропонується тер-
мін «системна трансформація».

Під системною трансформацією розуміють «поступову зміну, перетворення 
суспільних структур, у рамках яких можуть співіснувати паралельно як старі, так і нові 
елементи: відбувається поступова трансформація колишніх структур у нові, виникають 
нові суспільні структури» [4].

Сучасні культурологи попереджають про можливу небезпеку цих явищ, О. 
Панарін пише: «Сучасна людина, так само як і культура в цілому, втратила надійні 
критерії розрізнення вад і доброчесності, гарного і огидного, реального і міфу. Але 
головне не в цьому перебільшенні, а самій оцінці кризи норм, що насувається, цін-
нісного релятивізму. Одна справа – вбачати тут проблему культури, яка може бути 
вирішена в доступній для огляду перспективі, а інша – вітати нормативну кризу, що 
настає, вбачаючи в цьому вищу стадію емансіпаторського процесу» [3].

Культурна трансформація суспільства може сприйматися подвійно: і як по-
зитивний, і як негативний процес, залежно від наслідків, зумовлених конкретними 
соціокультурними явищами. У розвинутих постмодернізаційних країнах посилю-
ються традиціоналістські течії у культурі та способі життя. Це зумовлено постмодер-
ністськими рисами суспільства, такими як змішаний характер культури, переплетін-
ня модерних та традиційних якостей.
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Зміни можуть усвідомлюватися суспільством через його еліту: художню, по-

літичну, промислову [1, с. 21]. Кожна з цих еліт виробляє свої засоби усвідомлення 
перемін. Художня усвідомлює їх завдяки зміні інтонації та художніх форм, політич-
на – завдяки створенню опозиційних рухів, промислова – через зміну форм госпо-
дарювання. Парадокс полягає у тому, що деякий час нові форми діяльності сприй-
маються як криза, тоді як насправді це є проявом позитивних перетворень. Для того 
щоб нове сприймалось адекватно, треба змінити інституціональні засади старого 
суспільства. Потрібно, щоб змінилася логіка оцінювання явищ. Тоді те, що за логікою 
старого устрою сприймалося як криза, за логікою нового суспільства буде сприйма-
тися як позитивна ознака перетворень.

Ділові люди старої формації можуть домагатися успіху, використовуючи ко-
лишні стандарти поведінки лише короткий час. Не так багато прикладів, коли люди, 
які сформовані в минулі часи, змогли виробити в собі нові підходи до діяльності і до-
могтися успіху. Молоді освічені фахівці є носіями та творцями нових норм та правил, 
більш здатні до трансформацій, вони краще і швидше адаптуються до нових явищ та 
самі є генераторами соціальних, політичних й економічних нововведень.

Постмодернізаційні шари населення прагнуть кращого завдяки новітнім тех-
нологіям інформаційного суспільства, модернізаційні шари  – завдяки індустріальним 
досягненням держави, а традиціоналісти очікують кращого від збереження того, що не 
змінилось, або повернення старих форм суспільного й економічного життях [1, с. 26].

Специфіка традиційної свідомості сучасного суспільства полягає в тому, що 
загальновизначений консерватизм включає в себе компоненти соціалістичної і до-
соціалістичної традиції. Фактом масової свідомості, з одного боку, є еволюційнос-
формована народна історична традиція, з іншого – соціалістичне світосприймання й 
світорозуміння. Це створює, на перший погляд, парадоксальне поєднання зовнішньо 
несумісних, але субстанційно споріднених шарів свідомості і зумовлених ними со-
ціокультурних явищ, які пов’язані з подвійною природою традицій в українському 
суспільстві: досоціалістичною й соціалістичною. В Україні модернізація здійснюєть-
ся відносно соціалістичної традиції, тоді як класична теорія вона мала справу з тра-
дицією патріархальною [2].

З цього випливає багато плутанини, коли йдеться про аналіз результатів мо-
дернізації. Результат протидії або поєднання різних компонентів традиції та модер-
нізації має три варіанти: коли обидві традиції поєднуються проти сучасної модерні-
зації. Обидва шари традиційної свідомості поєднуються в єдиний консервативний 
світогляд, який вороже сприймає сучасність; коли новітня модернізація спілкується 
з першою, народною традицією для подолання традиції тоталітарної доби; згідно з 
третім варіантом, соціалізм розглядається як різновид модернізації  – детально це 
аналізується в працях Пітера Бергера [5].

У суспільстві існує реальна можливість консервативного відступу і перехо-
ду на стандарти традиційного суспільства. Причини відступу полягають у розриві 
соціокультурних і соціально-економічних сторін трансформації та нерівномірності 
соціокультурної трансформації. Традиціоналістський відступ можливий також у ви-
гляді соціалістичної реакції або ж у формі абсолютизації тоталітарно витлумаченої 
національної ідеї, тобто в поверненні до традиції і соціалістичної, і патріархально-
національної.
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Таким чином, можна стверджувати, що в ряді сфер суспільства трансфор-

мація може мати зворотний напрям. Консервативний відступ, проте, має, хоч як це 
не парадоксально, трансформаційний характер. Сам по собі цей відступ є чинником 
соціокультурної трансформації. Соціалістична і патріархально-національна традиції 
парадоксально зливаються в один інтегральний процес. Загроза незалежності і суве-
ренітету спонукає до підсилення національної традиції.
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Магістрантка спеціальності соціологія 

Мелітопольського державного педагогічного університету  
імені Богдана Хмельницького

РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ  
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАННЯ

Дистанційна освіта/Distance education; Суспільство знання/Social science; 
Інформаційне суспільство/information society.

Реалії сьогодення свідчать, що практично всі сфери життя сучасної людини 
зазнали суттєвих змін внаслідок впливу комп’ютерних та інформаційних технологій. 
Перетворення інформації в найважливіший ресурс розвитку сучасної цивілізації, 
усвідомлення інформації як товару, як засобу управління особистістю і суспільством, 
як інструменту влади, як зброї в економічній і політичній боротьбі, безперервне 
зростання обсягів інформації на тлі стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій – всі ці фактори зумовили перехід людства до третьої (поряд з аграрною 
та індустріальної) стадії розвитку, що отримала назву «інформаційне суспільство».

Сучасному суспільству потрібна масова якісна освіта, яка спроможна 
забезпечити зрослі вимоги до споживача та виробника матеріальних і духовних благ. 
Виконати соціальне замовлення суспільства через збільшення асигнувань на освіту, 
збільшення кількості навчальних закладів та іншими традиційними способами 
не в змозі навіть заможні країни. Тому поява дистанційної освіти не випадкова, це 
закономірний етап розвитку та адаптації освіти до сучасних умов.

Дистанційна освіта, набираючи силу в останні десятиліття, є однією з 
тих систем, яка здатна внести великий внесок у розвиток міжнародної взаємодії у 
вирішенні низки важливих гуманітарних завдань планетарного порядку: підвищення 
якості освіти у світі, вдосконалення людського ресурсу, забезпечення можливостей 
ефективного переносу знань з однієї частини світу в іншу, відносне вирівнювання 
рівнів розвитку освітніх систем.

На наш погляд, визначення, яке максимально враховує аспекти того, що 
дистанційне навчання природним чином інтегрується в очну і заочну системи навчання, 
удосконалюючи і розвиваючи їх, сприяючи посиленню інтеграції різноманітних освітніх 
структур. дають А. І. і А. А. Наймушини. Вони розглядають дистанційну освіту як “комплекс 
освітніх послуг, що надаються за допомогою спеціально створюваного інформаційно-
освітнього середовища (у тому числі віртуального), доступного споживачеві на будь-якій 
відстані від освітнього закладу”.[1].

Теоретико-методологічне обґрунтування дистанційної системи навчання 
у вищій школі та побудова й аналіз еталонної моделі модульної дистанційної 
дидактичної системи досліджено у монографії П.В. Стефаненка [3] вона також займає 
особливе місце у формуванні системи дистанційного навчання.

Дистанційне навчання вийшло з минулого десятиліття як серйозний 
претендент на зміну всієї вищої освіти. Глибина цієї зміни визначається тенденціями 
у використанні технологій, у перегляді відносин між навчальними закладами, 
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між навчальними закладами й учнями, у появі нових видів діяльності усередині 
навчальних закладів. Сьогоденність пропонує навчальним закладам небувалу 
можливість для створення такого освітнього середовища, де технології будуть 
насамперед зорієнтовані на потребі студентів. Сучасні комп’ютерні телекомунікації 
здатні забезпечити передачу знань і доступ до різноманітної навчальної інформації 
нарівні, а іноді й набагато ефективніше, ніж традиційні засоби навчання. 
Експерименти підтвердили, що якість і структура навчальних курсів, так само як і 
якість викладання при дистанційному навчанні, найчастіше набагато краще, ніж при 
традиційних формах навчання.

Нові електронні технології, такі як інтерактивні диски, електронні дошки 
оголошень, мультимедійний гіпертекст, доступні через Інтернет за допомогою 
інтерфейсів можуть не тільки забезпечити активне залучення студентів у навчальний 
процес, але й дозволяють управляти цим процесом не схожому від більшості 
традиційних навчальних середовищ. Інтеграція звуку, руху, образа й тексту створює 
нове незвичайно багате по своїм можливостям навчальне середовище, з розвитком 
якого збільшиться й ступінь залучення студентів у процес навчання. Інтерактивні 
можливості, використовуваних у системі дистанційного навчання (СДН) програм і 
систем доставки інформації, дозволяють налагодити й навіть стимулювати зворотний 
зв’язок, забезпечити діалог і постійну підтримку, які неможливі в більшості 
традиційних систем навчання.

Стан розвитку дистанційної освіти в Україні на сьогоднішній день не 
відповідає вимогам до інформаційного суспільства, що прагне інтегруватись у 
європейську і світову спільноту. [5, с. 54]

По-перше, Україна відстає від розвинутих країн в застосуванні технологій 
дистанційного навчання при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації 
фахівців різних галузей і рівнів. По-друге, має місце суттєве відставання 
телекомунікаційних мереж передачі даних, які відзначаються недостатньою 
пропускною здатністю, надійністю зв’язку та його низькою якістю. По-третє, в Україні 
відсутнє нормативно-правова база, яка б регламентувала і забезпечувала діяльність 
навчальних закладів у напрямку впровадження дистанційної освіти як рівноцінної 
форми навчання з очною, заочною та екстернатом. [4, с. 267]

Виходячи з цього ми вважаємо, що дистанційна освіта потребує попу-
ляризації (у тому числі і через ЗМІ). Слід задуматися над можливістю створен-
ня і підтримки єдиного інформаційно-освітнього простору ВНЗ, розвитку сту-
дентського науково-популярного Інтернет-телебачення. Необхідною є розробка 
інноваційних систем діагностики і моніторингу якості дистанційної підготовки 
фахівців. Враховуючи низьку автономію ВНЗ необхідно впровадження держав-
них стандартів у галузі дистанційної освіти (або розширення автономії ВНЗ) та 
удосконалення Законодавчої бази України (так, затверджена концепція розвитку 
дистанційної освіти в Україні в 2000 р. говорить, що дистанційна освіта – це фор-
ма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом), в той же 
час більшість ВНЗ використовують дистанційну освіту як допоміжний елемент 
очної та заочної форм навчання (спрощений підхід до організації дистанційної 
освіти). [2]



112

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
1. Наймушин А.А., Наймушин А.І. Введение в дистанционное образование УТІС 

http://postmodern.narod.ru
2. Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2000-

2002 роки : Постанова Верховної Ради України від 6 липня 2000 р. № 1851-ІІІ // 
Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – С. 22-34.

3. Стефаненко П.  В. Дистанционное обучение в высшей школе  : монография 
/ П. В. Стефаненко. – Донецк : ДонНТУ, 2002. – 400 c.

4. Трайнев В. А. Дистанционное обучение и его развитие: (Обобщение методоло-
гии и практики использования) / В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев. – М. 
: Дашков и К, 2007. – 294 с.

5. Ясулайтіс В.  А. Дистанційне навчання: Методичні рекомендації.  – К.  : МАУП, 
2005. – 72 с.



113

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
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ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ Ж. БОДЕНА ЯК ДЗЕРКАЛО  
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХVI СТОЛІТТЯ.

Усі ми, як відомо, є дітьми часу. За невеликим винятком, що зайвий раз під-
тверджує давно сформульоване правило, кожна людина – дзеркало тих історичних 
умов, в яких вона функціонує як суспільна одиниця. Не оминають такого взаємозв’язку 
і добре відомі в історії люди. Можливо, вони навіть щільніше «прив’язані» до істо-
ричної епохи, оскільки своєю діяльністю дуже часто її уособлюють. В цьому плані 
вельми цікавою видається постать одного з видатних представників західноєвропей-
ського Відродження Жана Бодена. Він жив і творив у той час (1529/30-1596 рр.), коли 
західноєвропейська людність знаходилася на переломному етапі своєї історії. І, як 
зазначають Д. Себайн і Т. Торсон, більшість книжок з політики, написаних у Франції 
в останню чверть шістнадцятого століття, складали полемічні трактати, не позначені 
ані безсторонністю, ані філософською оригінальністю. Була, втім, одна не така ско-
роминуча за своїм характером праця, а саме – Six livres de la republigue, опублікована 
Жаном Бодуеном 1576 року [1, с. 360].

Саме виклавши основні положення «Шести книг про республіку», можна не 
тільки реконструювати філософсько-політичні позиції французького мислителя, але і 
показати його дуже чітку «прив’язку» до характерних рис тієї епохи, в якій він жив. На-
гадаю в цьому контексті, що часові рамки західноєвропейського Відродження позначе-
ні з кінця ХІV століття по кінець ХVІ століття. Для нього характерна спроба подолати 
християнізовану сутність філософських та політичних доктрин попередніх часів. Нова 
епоха починається як відродження античності в усьому її єстві: свободі думки, атмос-
фері відносної відкритості поглядів, оспівуванні природної величі людини тощо. Разом 
з тим, Відродження не відкидало повністю середньовічні традиції. Культура, філософія, 
політична думка того часу синтезували спадщину двох попередніх історичних живо-
творчих джерел – античності та середньовіччя, в результаті чого народилася оригіналь-
на і культура, і філософія, і політична думка. Завдяки цьому однією із суттєвих особли-
востей Відродження стала своєрідна дуальність, двоїстість культурних, філософських, 
політичних стандартів, така собі внутрішня єдність суперечностей. І саме Жан Боден 
своєю “Республікою” яскраво засвідчив цю особливість епохи: практично уся його по-
літична доктрина характеризується суперечливими висновками.

Жан Боден народився в Анжері (Франція), згодом переїхав до Тулузи, де за-
ймався історією, філософією, математикою та астрономією, оволодів кількома мова-
ми. Мріючи про кар’єру юриста, він захопився політикою, а після шлюбу з Француа-
зою Труяр отримав посаду королівського прокурора Франції.

Головна проблематика філософсько-політичних поглядів вченого оберта-
лася навколо взаємовідносин держави та громадянського суспільства. Він визначав 
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державу як законне правління багатьох родин і тих, що їм підлягають на основі непо-
рушної суверенної влади. Справедлива держава має ґрунтуватися на засадах Мудрос-
ті, Знання, Побожності. Лише тоді вона може досягати своєї кінцевої мети – давати 
людині можливість божественного споглядання найсправедливішого і найвеличні-
шого предмета, який тільки можна помислити і уявити. Держава має надавати люди-
ні можливість жити в гармонії із законами природи та осягати божественне творіння, 
яке пронизує весь світ.

Тут варто зазначити, що розуміння сутності держави Ж. Боденом є значною 
мірою наближеним до арістотелівського її тлумачення. Великий грек також уявляв 
державу як сукупність багатьох родів (родин), в якій об’єднувалася їх власність. Сут-
тєва ж відмінність такої трактовки держави у вказаних авторів полягала в тому, що 
арістотелівська держава з певною долею органічності вписувалась в природу анти-
чного полісу як міста-держави, тоді як в умовах ХVІ століття держави переростали 
у територію міст, а значить механічне успадкування Ж. Боденом арістотелівського 
розуміння держави в нових соціально-політичних умовах ставало не актуальним.

Справедлива держава повинна, за думкою Ж. Бодена, створювати умови для 
того, щоб народ жив громадянським життям. Громадянське суспільство він розумів 
як сукупність духовенства, військових та народу. Кожен з цих традиційних суспільних 
прошарків мав свої характерні риси, а тому виконував специфічні функції. Увесь смисл 
існування громадянського суспільства Ж. Боден вбачав у тому, щоб у ньому втілюва-
лася сама суть людської природи, де розум знаходиться на чільному місці, здоровий 
глузд – на другому, сила – на третьому, а тваринні інстинкти на останньому.

Характеризуючи справедливу державу, Ж. Боден і тут проявляє непослідов-
ність. З одного боку, він визнає так звану формулу римського права, за якою ком-
петенція держави закінчується на порозі дому, з іншого – пропонує принцип pater 
familias, тобто повну владу батька родини над усіма її членами. Разом з тим, сам 
очільник родини, за думкою французького вченого, стає громадянином, тобто по-
літичною фігурою лише тоді, коли виходить за поріг власного дому. Тоді у якій якості 
він діє в рамках дому і родини? На це Ж. Боден не відповідає, його позиція в цьому 
контексті була не до кінця ясною.

Нову низку непослідовностей політичної філософії Ж. Бодена можна спосте-
рігати, якщо з’ясувати його тлумачення головних особливостей держави. Найважли-
вішою серед них він називає суверенітет. Цей висновок можна вважати стрижневою 
частиною політичної філософії французького мислителя. Суверенітет – це необме-
жене і неподільне право держави (суверена) формулювати закони. Без такого права, 
як вважав Ж. Боден, держава існувати не може, бо тоді вона не буде відрізнятися 
від будь-яких угруповань, що входять до складу країни. Звідси – ідея про цілковите 
підданство усіх людей державі і категоричніше визначення суверенітету держави як 
“не обмежену законом верховну владу над громадянами й підданими”. Тут фактично 
можна побачити перехід до іншої важливої особливості держави, як її уявляв Ж. Бо-
ден, – абсолютності влади. Мова іде про те, що верховна влада має бути постійною 
на відміну від будь-яких повноважень, обмежених конкретним відтинком часу. По-
друге, верховна влада має діяти по всій території країни, без будь-яких винятків. І 
по-третє, єдиним джерелом влади є суверен. Він не може обмежувати себе або свого 
наступника, і його неможливо примусити в законний спосіб звітувати перед своїми 
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підданими, бо є лише два джерела, перед яким він має бути відповідальним – Господь 
Бог і природнє право.

Отже, з одного боку, обґрунтовуючи суверенітет і абсолютність влади суве-
рена (монарха), Ж. Боден, з іншого боку, все ж припускає деякі умови, що обмежують 
абсолютне право суверена. Це – воля Бога і природнє право. Тлумачачи останнє, він 
називає право приватної власності. Суверен повинен шанувати приватну власність та 
угоди, які її конституюють. Більше того, французький вчений був упевнений в тому, 
що у надто кричущих випадках порушення монархом права приватної власності слід 
виявляти до нього непокору. Тут бачимо фактичний відхід від ідеї абсолютності вла-
ди. Адже закон є водночас і волею суверена, і виразом одвічної справедливості, при 
цьому і перше, і друге можуть суперечити одне одному.

Не вдаючись більше до ілюстрації логічної непослідовності, своєрідного вну-
трішнього дуалізму, двоїстості політичної філософії Ж. Бодена, зауважу про те, що 
така логічна плутанина притаманна практично в усіх його висновках. Важливо інше, 
а саме те, що причина такого стану речей полягала навіть не у особливостях викладу 
своїх думок Ж. Боденом. Ще одним фактором тут були соціально-політичні умови, які 
склалися у Франції ХVІ століття. З одного боку, релігійні війни, що вимагали сувере-
на з надзвичайними правами. З іншого – необхідність запровадження конституціо-
налізму як політико-правової системи, яка б узаконила явище державності фактично 
з елементами республіканізму. І це було головною тенденцією соціально-політичних 
процесів у західноєвропейському суспільстві того часу, зокрема у Франції, яка в той 
період була однією з найвпливовіших країн світу. Основні проблеми тих процесів, як 
і усієї епохи Відродження, ми і бачимо у політичній філософії Ж. Бодена.
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Слово «энергия» вместе со своими производными («энергетика», 
«энергетический» и т.п.) употребляется сегодня в самых разных контекстах – от есте-
ственнонаучного дискурса до языка повседневности, активно оперирующего такими 
паранаучными «терминами», как «энергетический вампир» или «позитивная («не-
гативная») энергетика». Категория энергии обнаружила уникальную способность 
играть ведущую роль в самых различных мировоззренческих концепциях.

В настоящее время развит феномен энергии в современной культу-
ре. Это вызвано тем, что уже на рубеже XIX-XX вв. понятие «энергия» обретает 
фундаментальный статус в области исследования природы, прежде всего, – в физике 
микромира, что позволило В. Гейзенбергу во второй половине ХХ века утверждать 
взаимозаменяемость понятий «материя» и «энергия» в качестве обозначений «перво-
субстанции» [1, с. 69]. Означает ли это, что именно наука, и в первую очередь, наука 
о природе, должна окончательно прояснить феномен энергии, предложив новую кар-
тину мира взамен «старой», опирающейся на представления о находящихся в основе 
всего существующего мельчайших частицах вещества?

Речь идет прежде всего о проблеме интерпретации «квантовой реальности». 
Последняя, как отмечалось В. Гейзенбергом, выглядит все более «нереальной», по 
крайней мере, в контексте привычных представлений о реальности как о том, что 
предшествует этим представлениям. Логика требует признать, что предшествовать – 
значит быть устойчивым, определенным, иными словами – быть «чем-то». Однако 
именно этой определенности и лишена «квантовая реальность».

Парадоксальная ситуация возникает и в рамках любой попытки фило-
софского осмысления энергии как «первосубстанции». М. Хайдеггер: «Поскольку 
метафизика расследует сущее как сущее, она остается при сущем и не обращает-
ся к бытию как бытию» [2, с. 47], подобная попытка всегда представляет собой 
метафизическое предприятие. Энергия утверждается как то, что есть по истине, 
обосновывая собой тот или иной образ мира. Разумеется, такой динамический 
образ в любой из своих вариаций кажется более адекватным тем представлениям 
о мире, которые предлагают человеку современная наука или опыт повседневнос-
ти. Вместе с тем, выступая в качестве «первосубстанции», того, что есть, находит-
ся в основе всего существующего, энергия в конце концов также обнаруживает 
пределы своей реальности, подобно тому, как в науке неизбежно обозначаются 
пределы опытного и теоретического исследования энергии. Укажем только на 
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два из множества примеров подобных попыток создания «метафизики энергии», 
предпринятых в философии ХХ столетия.

Философия жизни первой половины ХХ столетия – во всех своих проявле-
ниях, от Ницше до Бергсона – отмечена следующим парадоксом: жизнь, как бессоз-
нательная сила или порыв, выступающий основой всего, оказываясь «объектом» 
философского осмысления, требует допущения некоего второго, внешнего по 
отношению к себе, начала. Этот дуализм, присутствующий в философии жизни 
чаще всего в скрытом виде, утверждается и отчетливо проговаривается, к примеру, 
в философско-антропологической концепции М. Шелера, противопоставляющего 
друг другу «дух» и «жизненный порыв»: «Жизненные влечения могут войти (или не 
войти) в присущую ему закономерность и в идейную и смысловую структуру, ко-
торую он демонстрирует им в качестве руководящего образа, и в ходе этого вхож-
дения и проникновения они могут сообщить духу силу; но изначально у духа нет 
собственной энергии» [3, с. 171-172].

Вторым ярким примером подобного парадокса, лежащего в основе «метафи-
зики энергии», может служить «Философия имени» А.Ф. Лосева. Неустранимая двой-
ственность имени как энергии раскрывается следующим образом: «...имя вещи есть 
потенциальная умная энергия самопознания вещи. Однако когда говорится о само-
познании, имеют в виду, главным образом, различения, производимые внутри себя, 
внутри субъекта, то есть уже предполагается, что субъект существует с твердыми 
и определенными границами и нужно только производить анализ внутри этих гра-
ниц. Имя же предполагает, что мы подходим к вещи извне; оно требует, чтобы вещь 
выразила себя вовне. Поэтому имя не есть, собственно говоря, орудие самопонима-
ния, но внешнего соотнесения всего субъекта целиком со всем окружающим. Имя 
вещи есть энергия ее самопонимания» [4, с. 837-838].

Возможно, пристальный (осознанный и неосознанный) интерес к энергии, 
проявляемый современной культурой, как раз и призван, прежде всего, указать на 
необходимость изменения траектории движения.
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БЛАГО, ДОБРО И ЗЛО КАК ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЭТИКИ

Благо, добро и зло  – основные категории этики и морального со-
знания человека. Нередко в обыденном сознании понятия «благо» и «до-
бро» отождествляются, однако их следует различать. Под благом прежде все-
го понимают то, что имеет ценность, моральную значимость для человека.   
Категория добра – специфически этическая, с ее помощью из всей совокупности че-
ловеческих благ выделяются нравственные блага. Поэтому добро часто рассматри-
вается как моральное благо. Подобная субординация понятий позволяет трактовать 
категорию блага как отражение в теоретическом сознании положительной ценности 
материальных и духовных явлений объективного мира, как значение для человека 
или общества в целом. Явления окружающей действительности выступают благом 
для людей по мере того, как они удовлетворяют их материальные и духовные потреб-
ности, а также содействуют гармоничному развитию личности. В категории добра 
фиксируется лишь нравственное благо.

Категории блага, добра и зла применимы там, где существуют отношения 
людей друг к другу или к предметам и явлениям объективного мира. Объективные 
предметы лишь представляют благо в той мере, в какой они соотносимы с человечес-
кими потребностями. Сама нравственность как способ регуляции отношений людей 
на основе гуманизма может быть названа благом. Вне человека и человеческих отно-
шений понятия добра и зла неприменимы.

Представления о добре и зле сложились у людей в глубокой древности, по-
зже они получили теоретическое обоснование. В истории этики было много попыток  
определить критерии добра и зла [41].

С древнейших времен люди пользовались понятием добра, связывая его с по-
лезностью, например, для спартанцев добро означало силу, мужество, выносливость. 
С развитием человечества понятие добра расширилось и стало обозначать не только 
физическую, но и духовную составляющую человека: мудрость, правдивость.

По мере развития общества и возрастания материальных ценностей понятие 
«добро» стало применяться для обозначения материального блага и богатства чело-
века. С возникновением религии под добром стал подразумеваться Бог. Философы-
идеалисты, в частности Гегель, понимали добро как реализованную свободу инди-
вида. Представители утилитаристских концепций (И. Бентам, Дж. Милль), а затем 
прагматизма (Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи) доказывали, что добро есть польза, что не 
совсем верно. Полезно то, что приносит нам удовлетворение, удовольствие, счастье и 
обладает сугубо индивидуальным характером.

Добро же в моральном сознании – это то, что является добром для всех. Сле-
довательно, добро понимается как  положительное, значимое для человека (общества) 
необходимое условие жизни. Добро ассоциируется с гармонией и благополучием. 



119

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
В абсолютном смысле добро выражает самоценность (не является средством дости-
жения цели) и положительное значение относительно высшей ценности (идеал). В 
относительном смысле добро можно пониматься как нечто хорошее, нечто приятное 
и полезное, а значит, ценное. В этическом смысле понятие добра является результатом 
субъективной оценки. В понятии добра отражается в виде абстрактной моральной 
идеи то, что должно быть и заслуживает одобрения [1].

Понятие «зло» противоположно добру. Категория зла как понятие морально-
го сознания выражает представление о безнравственном, что противоречит требова-
ниям морали, заслуживает осуждения. Зло является общей абстрактной характерис-
тикой отрицательных моральных качеств: жестокости, ненависти, насилия, жадности 
и т. п. Зло деструктивно и ведет к распаду, отчуждению людей друг от друга, уничто-
жению, подавлению, унижению, оно ассоциируется с разрушением.

Выделяют следующие виды зла:
– природное;
– нравственное.
Природное зло – это все естественные стихийные силы, разрушающие жизнь 

на земле: землетрясения, наводнения, ураганы. Природное зло, являющееся частью 
исторического процесса, рождающееся под влиянием действий людей, – рабство, оно 
не может контролироваться человеком (войны, революции). В современном мире яв-
ления природного зла ассоциируются с экологическим кризисом.

Моральное зло содержит две характеристики: субъективную и объективную. 
Субъективная характеристика морального зла  – это вменяемость как способность 
контролировать свои действия и отвечать за них. Объективная характеристика де-
лится на формальную и содержательную. 

С формальной стороны зло квалифицирует деятельность, противоречащую 
принятым в данной культуре нормам морали (идеалу). С содержательной – деятель-
ность, которая имеет негативное значение для состояния других людей или самого 
действующего субъекта, т. е. человека. Нравственное зло творится под воздействи-
ем сознания человека, его воли и выбора. Оно выражается в человеческих пороках 
(враждебность, распущенность), фрустрации (агрессия). К враждебности относятся: 
насилие, гнев, ненависть, подавление других. Это зло активное, энергичное, стремя-
щееся к уничтожению бытия и благополучия. Оно направлено во вне и проявляется 
в распущенности, малодушии, трусости, лени, жадности, обжорстве и т. д.    

Добро и зло взаимоопределяют друг друга и познаются только в единстве, 
выступая как критерий оценки поступков и поведения человека, его моральных ка-
честв. Для того чтобы быть добрым, надо узнать зло. Таким образом, добро получает 
значимость в противоположность злу и утверждается как противостояние злу. Оце-
ниваемое поведение соотносят с понятиями, с одной стороны – добра, с другой – зла, 
т. е. с имеющимися в обществе представлениями о добродетели и пороке. В условиях 
противостояния добра и зла главной задачей человека является правильный  выбор. 
Первый этап морального выбора заключается в выборе образа мысли и действий, 
отказе от зла, порока. Второй, более сложный этап морального выбора – выбор «мень-
шего из двух зол». Такой выбор воспринимается человеком как трагичный, требует 
мудрости и ответственности, имеет непредсказуемые последствия, его результатом 
может оказаться зло.
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Итак, формирование добра и зла проходило в процессе становления морали. 

Осознание добра и зла как ценностей понималось в качестве характеристики поступ-
ков, действий, совершаемых намеренно, свободно, соотнесенных с идеалом. Следова-
тельно, содержание добра и зла обусловлено идеалом нравственности:

– добро – то, что стремится к идеалу;
– зло – то, что отдаляется от идеала.

Литература:
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и общественных дисциплин 
Филиал СГПИ в г. Ессентуки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

Каковы основные характеристики нравственной личности? Сначала  – это 
чувство своей отдельности и особости, выяснение индивидуальных черт. Затем  – 
осознание цельности своего «я». Я – это я. Цельность личности не тождественна сум-
ме качеств и поступков. Обратите внимание, как легко охарактеризовать поступки и 
нравственные качества человека. Мы с этого всегда и начинаем: «Саша добрый он дал 
мне свой велосипед», «Ахилл – герой, он храбро сражался под Троей». Но надо очень 
хорошо знать человека, чтобы сказать, каков он сам.

Эта сокровенная суть составляет ядро, проявлением которого и является все 
остальное. Вот почему мы можем принять критику своих мыслей и действий, но не 
терпим, когда «переходят на личности», т.е. критикуют нас самих. Вот почему можно 
поступиться любыми интересами, но нельзя ни кусочка отдать из этого ядра (в нем 
нет частей). Иначе мы чувствуем, что утратили самих себя.

«Потерянный человек» – чудовищное несчастье для души. Закономерно, что 
уничтожение свободы личности всегда сопровождается покушением и на абсолют-
ные ценности. Так тоталитарные режимы признают только идеологию «текущего мо-
мента». И наоборот: нигилисты ниспровергали святыни, но из-за голого отрицания в 
них самих стерлось «лица необщее выраженье».

Итак, первое определение личности – это свобода, выражающаяся в самоопре-
делении своего поведения, в самостоянии по отношению к среде и даже к абсолюту.

Самоопределение человека, которое лежит в основе морального выбора, 
представляет собой непрерывный процесс. «Кто, собственно, я?» – всякий раз реша-
ется заново. Новый поступок – это, в некотором смысле, новый человек. Волшебное 
качество личности состоит в том, что ядро, о котором говорилось, и неизменно, и си-
туативно одновременно. Это не беспринципность, когда на человека ни в чем нельзя 
положиться, а наоборот. На личность можно рассчитывать, потому что ее поведение 
универсально. В любой обстановке личность остается собой сообразно обстоятель-
ствам. Потому с таким человеком не страшно ни в горах, ни в разведке. Это те си-
туации, где обычно проверяются люди. Это те примеры, где видна, с одной стороны, 
непредсказуемость того, что случится, а с другой – то, что полагаться придется имен-
но на многообразие возможностей личности, и она не подведет. Универсальность 
позволяет при любых обстоятельствах сохранять свое «я», сохранять способность и 
дальше быть свободным человеком.

Итак, второе определение нравственной личности  – это универсальность, 
способность оставаться собой в любых обстоятельствах и всякий раз находить в себе 
необходимые качества.

Наша жизнь невозвратна, всякий ее день неповторим, каждый поступок 
уникален.
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«Все проходит»  – гласит древнейшая из древних мудрость. В ней есть пе-

чальный и радостный смысл. Уходят радости, но и горести не вечны. Можно даже 
вообразить, что вся жизнь состоит из цепи ничего не значащих происшествий, а по-
ступки наши случайны и бессмысленны. Но если универсальность нельзя понимать 
как одинаковость, то и уникальность не есть случайная единичность.

Говоря об уникальном, мы всегда подразумеваем не просто нечто редкое, в 
единственном экземпляре существующее, но ценное, прекрасное, выдающееся.

Обладает ли всякий поступок такими качествами, как шедевр живописи? Увы!
Большая часть наших действий стереотипна. Но что касается моральных по-

ступков, то сколько бы людей прежде ни делали добро, в своем духовном опыте мы 
заново переживаем борьбу и страсть. Как у поэта вдохновение – всякий раз новое, 
так и в морали поступок сродни художественному произведению. Ведь и там, и там 
ясно, что решается проблема воплощения идеального образца в земные формы. И 
как художник подыскивает средства для выражения замысла, и только он может их 
найти, так и моральное решение каждый раз является делом авторским.

Как сложно выполнить такую конкретную задачу знает каждый, кто брал-
ся за дело. Легко любить человечество вообще, абсолютное добро и высокие идеа-
лы трудно любить ближнего, который рядом, трудно сделать добро живым, а не аб-
страктным.

Итак, еще одно определение личности – это уникальность ее и ее поступков. 
Всем ли по силам такая задача?

Когда мы говорим о личности, мы часто подразумеваем «сильную личность», 
«великую личность», т.е. не всех подряд, а людей особенных. Чем же они отличают-
ся? Разве экстравагантность и эффектность тут главное? Нет. Мы восхищаемся теми, 
кто, поступая «не как все», поступает в то же время так, как надо. Человек задает но-
вую норму поведения, иную правильность. Это всегда прекрасно чувствуется. Один 
просто «выпендривается». Другой совершает то, чего все как будто ждали, но он один 
додумался, смог, воплотил. Нечто редкое, небанальное, но необходимое. Личность 
видит мост там, где другие видят только пропасть, отделяющую их от желаемого. В 
этом ее талант – образовать путь там, где его не было (в отличие от дураков, лезущих 
напролом). В крупной личности

нет ничего нечеловеческого или сверхчеловеческого. Скорее, личность – это
вполне человек, такой, каким он и должен быть по сути дела. Чтобы стать 

личностью, надо быть самим собой. Академик Д.С. Лихачев на вопрос, трудно ли быть 
порядочным человеком, ответил: «Нет, очень легко, всегда делаешь то, что хочешь. 
Не по чужому шаблону развиваться, чувствовать, что все в мире несправедливо и сам 
ты немощен, а владеть собой, быть хозяином своего ума и воли. Тогда и желания твои 
будут конструктивными, а не «что хочу, то и ворочу». Ничего не придется напрягать 
и «тянуть за уши», а всего лишь вернуть на место. Быть личностью – это нормально 
для человека. В этой нормальности состоит последнее определение личности.

Итак, в первом приближении, можно ограничиться такими характеристика-
ми нравственной личности, как ее самость, универсальность, уникальность и нор-
мальность.

Чтобы помочь личности осуществиться, надо чтобы и Абсолют соответ-
ствовал упомянутым ее характеристикам. То, что мораль предполагает ориентацию 
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на Абсолют, было показано изначально. Личность нуждается в нем, чтобы придать 
своим действиям высокую значимость. Для этого сам Абсолют должен быть приго-
ден для освоения личностью. Релятивистский подход абсолюта как такового вообще 
не признает, но предполагает наличие какого-то объединяющего начала. Часто оно 
представляется как среднеарифметическое от всех возможных поступков; иногда 
предстает, как предмет договора. Но всякий раз это ограниченный список.

Понятие абсолюта всегда было излюбленным для религиозных концепций. 
Ибо в понятии Бога и фиксируется та очевидность, что есть нечто, превыше всего, 
самое-самое. Все положительное, доведенное до предела, складывается в некий абсо-
лют абсолютов.

Внутри этой традиции есть два течения. Чисто «абсолютистское» полагает, 
что логика мира и его ценности (истина, добро и красота) пребывают сами по себе.

Сам Бог сообразуется с ними. Иногда даже кажется, что чистый Абсолют 
превыше Бога. Так у древних греков наряду с богами был еще рок, которого не избе-
гал никто. Аналогично в древнеиндийской философии закон кармы не создан никем, 
а потому сам Будда перевоплощается неоднократно, т.е. строит свое учение и ищет 
пути внутри этого закона. Так же и в философии Гегеля абсолютная идея развивается 
по собственной логике, не нуждаясь в каком- то особом божестве для своего суще-
ствования. Абсолют здесь далеко не всегда добр (тот же рок). Он есть, он не подлежит 
перемене, обсуждению. Его надо принять таким, каков он есть. В этом смысле миро-
здание предполагается раз и навсегда устроенным однозначно определенным.

Немудрено, что от такой неумолимой постановки дела человека охватывает 
тоска. Не зря герои бунтуют – что там против богов! – против самой судьбы! Пусть 
безнадежно, но смириться с ней человеческое сердце не в силах. Если уж закон тор-
жествует, то пусть вопреки моей воле. Личность такой мир и такой абсолют «пере-
варить» не может. Потому что тот никакой личности не предполагает.

Судьба распоряжается нами, как марионетками. Восточная мудрость сотнями 
лет вырабатывала теорию и практику отречения от личности, угасания в человеке лич-
ностного во имя – слияния с абсолютом. В этом есть своя мудрость, но нет морали. Тот, 
кто ориентируется на такого рода абсолют, падает ниже нее или взмывает выше.

В центре внимания второго течения религиозной этики находится абсолют 
другого рода. Он подробно осмысливается теми религиями и философиями, которые 
понимают Бога, как личность. Мир сотворен Богом по Его воле. Не по плану и закону, 
а именно по воле. Потому то, что от Нее проистекает, является абсолютным благом. 
Здесь изначально фиксируется то; что абсолют не нейтрален в нравственном отноше-
нии. Абсолютное – это добро. Это хорошо для человека, что в мире есть абсолют. И 
наоборот: добро – это абсолют, а зло (как было показано выше) – нет.

Такого рода добро не представляет собой нечто раз и навсегда определенное 
в человеческом смысле. Конечно, оно сообщается людям в виде заповедей, которые 
можно записать на скрижалях. Но для написанного пером немедленно возникает 
проблема интерпретации, а она ведь всегда человеческая. Потому Божья воля, из ко-
торой исходит добро – нечто более глубокое, чем «список правил». Умение творить 
добро, как благодать, постоянно нисходит на людей. Без этого кто бы своими сила-
ми прошел тернистый путь к абсолюту. Помощь Божественного абсолюта приходит 
тогда и так, как нужно, пусть мы и не осознаем этого до конца. Его бесценное каче-
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ство – не только в «проверенности на добро», но и в конкретности. Христианский 
Бог, будучи абсолютной личностью, в полной мере способен осуществить чудесные 
акты превращения абстрактного правила в живую реальность. И наоборот: прида-
вать уникальному поступку статус правила.

Идея благодати в моральном плане означает не только то, что человек слаб и 
немощен без поддержки свыше. Эта идея дает понять, что абсолют, в котором нужда-
ется моральное мышление личности, сам должен обладать качествами личности. Он 
должен быть живым, а не довлеющим; вызывать восхищение, а не сопротивление. 
Для христианина абсолютный моральный герой получил воплощение в Христе. И 
недаром любовь к Христу является здесь центральной идеей морального учения. Лю-
бовь не к заповедям, а к личности. Не к догме, а к страстям. Поиски «живого Бога» – 
это не столько поиски Творца всего сущего, сколько стремление к недогматическому 
абсолюту. Такому, который возвышал бы личность и соответствовал ее природе.

В этом тайна вечной жизненности христианства, сумевшего создать абсолют 
персоналистического свойства. Итак, он обладает самостью, Ликом. Исходящие от 
него основания нравственности универсальны для любых исторических и житейских 
ситуаций. Это учение, видящее в каждом верующем личность с уникальной судьбой 
и опытом. Наконец, этот абсолют, при всей его трансцендентной запредельности 
призывает к норме, возвращает человека к его подлинной неиспорченной природе.

Можно развернуть те же определения абсолюта чисто логическим образом, 
не упоминая ни словом, ни о чем божественном. Однако религия не зря прибегает 
к образно-метафорической форме внушения абсолютных ценностей. Она недаром 
сообщает нравственные истины в виде притч. Только так сверхсложное содержание 
становится доступным всем. Потому мы также прибегнем к образам и аналогиям, 
чтобы дать понять, как абсолютное добро может являться в реальности. Если бы об 
абсолюте можно было бы говорить, как о вещи, добро давно было бы определено. 
В основе всех моральных поступков лежит неопределимое Нечто, которое имеет 
только имя – добро. Чистое, доброе ничего из себя не представляет, представляем 
мы только его явления. Подобно свету, который, расщепляясь, образует цветовой 
спектр, абсолютное добро многообразно представлено в мире. Как разноцветный 
мир радует глаз, так разнообразие добра радует душу. Но не бывает «среднего цвета» 
или «никакого цвета». Сущность цвета лежит вне его самого – это свет. Аналогично, 
по земным проявлениям, не вычислишь сущность добра. Потому религия не зря уко-
реняла мораль в божественной основе. Ее нельзя понять только изнутри. «Чистая» 
мораль  –абсолютно противоречивое образование, в непрерывных метаморфозах 
протекающее сквозь решето ума. Тайна морали – не в ней самой, а в тайнах более 
высокого порядка. Но для моральной жизни на земле знать ее не надо. Набожность 
ничего не прибавляет к порядочности.

Таким образом, моральный абсолют пребывает в трех формах: 1) абсолют-
ное добро как регулятивная идея: 1) добро как таковое, неуловимое, неопределимое, 
но ясное, как свет; 2) абстрактное понятие добра – всеобщего нравственного закона, 
ориентира в жизни (подобно белому цвету в противовес черному); 3) личностный 
абсолют – пережитый и воплощенный в судьбе (подобно цветам и краскам мира). В 
движении по этим его граням мы можем получить то, ради чего и заводится разговор 
об Абсолюте – нравственную радость.
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