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Соціальне забезпечення
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Жук О. М.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї

На сьогоднішній день за щастя мати справжніх друзів і хороших знайомих, з якими
можна гарно провести вільний час і які допоможуть при потребі. Однак щасливіший той,
хто  має  люблячу  сім’ю,  котра  буде  підтримувати,  мотивувати,  робити  нас  щасливими  і
впевненими в майбутньому. Саме в сім’ї ми відчуваємо любов.

Сім'я – соціальна група, яка складається з людей, які зазвичай перебувають у шлюбі,
їхніх дітей та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і
здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового,  морально-
психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей [4].

Сім’я  є  одним  із  найголовніших  соціальних  інститутів  у  всіх  суспільствах  світу,
оскільки  майже  кожен  з  нас  має  сім’ю,  важко  усвідомити  себе  без  неї.  Інформаційне
суспільство має позитивний вплив на розвиток української сім’ї, проте також спостерігаємо
і  негативні  моменти  цього  впливу.  Саме  даному  інституту,  інституту  сім’ї,  приділяють
багато уваги сучасні дослідники, науковці і представники інших соціальних інститутів, бо
він є основою виховання членів суспільства, основою створення сучасного покоління [2 с.
375]. Сім’я є об’єктом дослідження ряду наук: демографії, соціальної психології, педагогіки,
економіки,  етнографії,  історії,  права,  соціології  тощо.  Кожна  з  них  вивчає  специфічні
сторони розвитку та функціонування сім'ї  під  власним кутом зору і  відповідно до свого
предмета і методу 

Сім'я аналізується як інститут тоді, коли важливо з'ясувати, наскільки спосіб життя
сім'ї,  її  функціонування  в певних межах відповідають чи  не відповідають тим чи іншим
сучасним  суспільним  потребам.  Розглядаючи  сім'ю  як  соціальний  інститут,  вивчають:  -
суспільну  свідомість  у  сфері  шлюбно-сімейних  відносин,  узагальнені  характеристики
сімейної  поведінки  окремих  груп  населення  за  різних  економічних  та  культурних  умов,
вплив суспільних потреб на характер відносин та спосіб життя сім'ї; - причини та наслідки
недостатньо високої ефективності функціонування інституту сім'ї за тих чи інших умов; -
соціальний механізм зміни сімейних норм та цінностей [3].

На  сьогоднішній  день  актуальність  проблем  сучасної  сім’ї  є  досить  висока.
Дослідження фахівців неодноразово нам показує, що на даний момент відбувається загальна
криза, якій притаманні як якісні, так і кількісні показники. Тому наразі потрібно вирішити
дану проблему, аби ще більш не погіршилась ситуація.

В першу чергу хотілось би зазначити про таку проблему,  як  непідготовленість  до
виховання дітей і відсутність життєвого досвіду. Особи повинні мати базову систему знань,
умінь і навичок для дорослого життя. Готовність до шлюбу передбачає не лише бажання
закоханих постійно бути разом, а й відповідальність і серйозні зобов'язання.

Переважна більшість молодих сімей мешкає разом з батьками, що є однією із значних
проблем  молоді.  Звичайно  вони  отримують  від  них  певну  матеріальну  допомогу,  це
зумовлює постійну матеріальну залежність від батьків, що дозволяє їм втручатись у сімейне
життя молодих сімей. Наслідком цього є підвищена конфліктність і також розпад молодих
пар Якщо говорити про набуття спільного майна, тобто житлово-економічного питання, то
може  виникнути  проблема  економічного  характеру.  Наприклад,  коли  один  із  членів
молодого подружжя заробляє значно більше і при цьому постійно нагадує іншому члену
молодого подружжя про цей факт. Конфліктів із цього приводу можна уникнути тоді, коли
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витрати  будуть  узгоджені  між  подружжям,  якщо  ні  -  будуть  труднощі  з  матеріальним
забезпеченням. А саме матеріальне забезпечення у вихованні дитини. Надавати їй належні
матеріальні та педагогічні умови для фізичного, морального й духовного розвитку.

Характерною особливістю української реальності є стрімке падіння народжуваності
під впливом формується нової демографічної культури населення та ринкової економіки.
Сучасна орієнтація українців на малодітність і бездітність в значній мірі є наслідком змін
ціннісних установок в суспільстві,  що ведуть до наростання егоцентристських тенденцій.
Світова  тенденція  до  зниження  рівня  народжуваності  збіглася  з  тенденцією  свідомого
обмеження народжуваності в українському суспільстві 

Одним із найбільш несприятливих явищ у шлюбно-сімейній сфері нинішньої України
є  високий  рівень  розлучуваності. Руйнація  шлюбу  має  не  тільки  негативні  соціально-
економічні  й  емоційно-психологічні  наслідки  для  кожної  конкретної  родини,  найбільш
тяжкий наслідок розпаду шлюбу – зростання чисельності дітей, які виховуються у неповних
сім’ях,  як  правило,  без  батька  [5,  с.  35].  Прогресуюча  тенденція  збільшення  кількості
розлучень,  постаріння  населення,  що  супроводжується  такою  вкрай  негативною
демографічною  характеристикою,  як  зниження  народжуваності,  збільшення  загальної
смертності  населення,  а  також  висока  смертність  населення  працездатного  віку,
обумовлюють надзвичайно складну ситуацію в Україні в області народонаселення. До ознак
трансформації сім'ї  відносяться також тенденція народження первістків в більш пізньому
віці,  збільшення  числа позашлюбних дітей,  зменшення числа  шлюбів,  збільшення числа
"цивільних" шлюбів і ряд інших. 

Також  слід  звернути  увагу  на  такі  проблеми,  як:  низька  культура  сімейного
спілкування;  невміння  вирішувати  сімейні  конфлікти  й  проблеми,  цілковите  незнання
психології  протилежної  статі  та  низька  культура  сексуальних  відносин,  незадоволення
власних  проблем  у  сім’ї;  недостатня  педагогічна  освіта  й  культура  батьків,
непідготовленість їх до виховання дітей; недостатній зв’язок з батьківською сім’єю, втрата
сімейних традицій; нераціональна організація вільного часу; втрата такого поняття, як честь
сім’ї,  родинні зв’язки, традиції мораль; бажання повністю відокремитись від батьківської
сім’ї та інші. Окрім цього, існують певні суперечності у розумінні сімейних ролей [1, с. 35].

Таким чином проведене дослідження дало змогу окреслити важливі проблеми, які
постають  перед  інститутом  сім’ї.  Сім’я  -  головний  осередок  суспільства.  Вона  відіграє
ключову  роль  у  його  життєдіяльності.  Для  вирішення  вищезгаданих  проблем  потрібно
поліпшувати  матеріально-економічне  становище  сімей,  надання  соціальної  допомоги.
Звичайно потреба підтримка, зміцнення, відновлення й розвиток внутрішнього потенціалу
сім’ї, забезпечення адекватного виконання нею її основних функцій. Необхідна ефективна
державна  політика,  щодо  розвитку сім’ї,  цілеспрямована  діяльність  центрів  і  служб,  які
займаються проблемами сім’ї, доброзичливі стосунки між людьми, повага та любов.
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МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ ХАНЕНКІВ

Значна  роль  у  справі  розвитку  та  збереження  української  культури,  зокрема,  в
організації музейної справи й просвітницької діяльності, наприкінці XIX – на початку XX
століття належала представникам давніх козацьких родів Терещенкам та Ханенкам. Не так
багато українських сімей, які понад сорок років свого життя значні власні кошти віддавали
на розвиток української культури, як це робили Богдан Іванович та Варвара Ханенки.

Родина  Терещенків,  з  якої  походила  Варвара  Миколаївна,  і  родина  її  чоловіка
Богдана  Івановича  Ханенка були  знані  й  шановані  в  Україні  і  Російській  імперії  ХІХ  –
початку  ХХ  ст.  як  виробники  цукру,  зерна,  горілчаних  напоїв,  цегли,  лісопильних
матеріалів,  сільськогосподарського  інвентара,  сукна  й ткацьких виробів  з  використанням
новітніх технологій. Маючи великі прибутки, вони витрачали значні кошти на створення
належних  матеріально–побутових  умов  праці  й  відпочинку  своїх  селян  і  робітників,  на
створення  й  утримання  нічних  притулків  для  бідних,  медичних  закладів,  будівництво  й
оздоблення церков [3, c. 10].

Богдан Іванович з молодих років захоплювався меценатством. Ханенки фінансували
розкопки,  матеріали  з  їх  колекцій  і  донині  вивчаються  та  використовуються  в  сучасних
наукових  виданнях.  Незважаючи  на  непоправні  втрати  минулих  десятиліть,  колекція
Ханенків  і  досі  залишається  найбільш  цінною  частиною  музейного  зібрання.  З  її
високохудожніх творів складається, в основному, експозиція західноєвропейського відділу.
Час засвідчив високий культурно-освітній та моральний зміст безкорисливої багатолітньої
діяльності Богдана Івановича та Варвари Николівни Ханенків. Завдяки їм ось уже четверте
покоління має змогу прилучитися в Україні до скарбів світового мистецтва.

Діяльність  Богдана  Івановича  Ханенка  була  надзвичайно  багатогранною.  Важко
переоцінити  вклад  людини  душевно  щедрої,  гідної,  освіченої,  енергійного  мецената  у
розвиток національної культури. Саме так він увійде в наше життя, в нашу історію. З 1896
року Ханенко очолює управління справами Товариства заводів братів Терещенків. Богдан
Іванович брав безпосередню участь майже у всіх благодійних справах свого тестя. У цьому
ж році на пропозицію Ніколи Афтемовича займався розповсюдженням комерційної освіти,
керував  Думським  комітетом  при  жіночій  торгівельній  школі  ім.  П.Г.Терещенка,  був
заступником голови Київського  відділення піклування  про глухонімих,  жертвував  значні
кошти лікарні для чорноробів та іншим закладам.

Але найбільша заслуга Ханенка – його власні зібрання скарбів мистецтва і невтомна
діяльність у створенні Київського художньо-промислового і наукового музею. За 50 років
Ханенки зібрали 1200 художніх творів, а також багату бібліотеку з мистецтвознавства. Крім
того, Богдан Ханенко був засновником і незмінним головою першого в Києві публічного
музею  –  Київського  художньо-промислового  та  наукового  музею,  підпорядкованого
Товариству  старожитностей  та  мистецтв.  До  його  експозиції  входили  й  унікальні  речі,
знайдені під час розкопок, зокрема – бивень мамонта із Кирилівської стоянки.

У благодійництво вагомий внесок зробила і Варвара Ханенко – українська культурна
діячка,  колекціонерка  меценатка.  За  радянської  доби  меценатство  аристократії
замовчувалася, і про подружжя Ханенків забули на довгі роки. В.М. Ханенко походила з
родини українських цукрових магнатів Терещенків. Вони залишили помітний слід в історії.
Сучасники шанували їх як матеріальних утримувачів лікарень, пологових будинків, нічних
притулків для бідних, торговельних шкіл, народних училищ, церков [1, с. 2].
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Так  в  селищі  Райгородці  Черкаського  повіту,  де  знаходився  її  маєток,  вона  на
прохання селян вирішила відкрити двокласне училище і в 1896 р. пожертвувала 2000 крб. на
спорудження  відповідної  будівлі,  а  наступного  року розпочала  будівництво  квартир  для
учителів.  Вже  14  жовтня1897  р.  відбулося  освячення  училища.  До  першого  класу  було
зараховано 130 учнів.  Діяльність  Варвари  Николівни на просвітницькій ниві  пов’язано з
популяризацією надбань української культури та підтримкою творчої діяльності народних
майстрів.  Загальновідома  її  участь  у  справі  розвитку  художніх  промислів  та  організації
Київського кустарного товариства. Вагомий фінансовий внесок зробили сім’ї Терещенків та
Ханенків у цю справу.

З початком минулого століття відбувається розширення шкільної мережі.  Це були,
головним чином, початкові світські та церковнопарафіяльні школи. Але навіть таку освіту
не всі могли отримати. Майже двадцять відсотків дітей не мали можливості навчатись. В
центрі  села  Могильного  1910  року  розпочалось  будівництво  чотирьохкласної  земської
школи,  але  на  її  завершення  бракувало  коштів.  Ханенки  допомогли  будівельними
матеріалами та коштами, виділивши 3000 карбованців. В 1913 році майже 300 дітей сіли за
парти  новозбудованої  школи.  Під  час  огляду церковно-приходської  школи  і  навчальних
майстерень господиня ознайомила начальника краю з ідеєю їх облаштування. 

Варвара  Ханенко прагнула  створити такий навчальний заклад,  який би відповідав
всім потребам життя місцевого населення. Школа давала елементарну загальну освіту. Після
її  закінчення дівчатка упродовж наступних двох років  вивчали  ткацьке ремесло,  а  потім
кожна учениця отримувала безкоштовний ткацький станок і все необхідне для роботи на
ньому. Хлопці ж після отримання елементарної освіти упродовж трьох років навчалися у
столярній  майстерні,  а  по  закінченню  її  кожний  отримував  комплект  столярних
інструментів,  матеріали для роботи і  допомогу в реалізації  продукції.  Не оминула своєю
увагою  В.М.  Ханенко  і  доросле  населення.  Для  нього  були  влаштовані  вечірні  курси  з
загальноосвітніх предметів і сільського господарства, діяла велика бібліотека.

26  листопада  1916  р.  Б.І.  Ханенко  склав  заповіт,  за  яким  колекція  зарубіжного
мистецтва як дарунок переходила Києву, а дружина залишалася пожиттєвим розпорядником
колекції  та будинку і  мусила довести до кінця спільну справу – підготувати зібрання до
перетворення його на міський музей. 8 червня 1917 р. Б.І. Ханенка не стало, а на долю його
65-  літньої  дружини  випала  низка  тяжких  випробувань  по  виконанню  останньої  волі
чоловіка [2, с. 239]. 22 квітня 1922 р. В.М. Ханенко померла. Її поховали поряд із чоловіком
на території Видубицького монастиря. 

Таким чином, родина Ханенків зробила значний внесок у розвиток освіти, культури
та мистецтва всієї України. Будучи обдарованими і високоморальними людьми своєю метою
і призначенням родина бачила творити добро.
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МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Підготовка  нової  генерації  фахівців  вимагає  не  лише  бездоганного  володіння
фаховими  компетентностями,  уміння  швидко  реагувати  на  суспільні  виклики  часу,  а  й
характеризувалися  високою  загальною  культурою.  Часто  у  формуванні  готовності  до
майбутньої професії недооцінюється значення моральних якостей працівників.

Сучасне  українське  суспільство  характеризується  динамічними  змінами.  Якість  і
результативність  цих  змін  залежить  від  багатьох  чинників:  соціальних,  економічних,
політичних  тощо,  але  передусім  від  морально-духовного,  культурного  оновлення  й
відродження. Нині надважливо, щоб фахівець соціальної сфери був не лише компетентним у
своїй справі, а й цілісною гуманістично спрямованою і високоморальною особистістю. 

Майбутні  фахівці  соціальної  сфери  часто  діють  у  складних  непередбачуваних
обставинах, які вимагають великого морального й фізичного напруження. Часто в умовах,
коли  практично  неможливо  використати  відпрацьовані  алгоритми  діяльності  і  потрібно
знаходити  нестандартні  рішення.  Надзвичайно  важливу  роль  відіграють  вольові  риси
соціального  працівника,  його  прагнення  вступити  в  контакт  з  об’єктом,  розгорнути
пов’язану з ним діяльність. 

Для розкриття сутності поняття “моральна культура” зупинимося на аналізі понять
“культура”  та  “мораль”.  Культура  –  міждисциплінарне  поняття,  яке  охоплює  всі  галузі
суспільного  життя  й  має  певні  особливості  об’єктної  приналежності  до  особистості,
суспільства,  певної  професійної  групи  та  ін.  У  психологічних  дослідженнях  культура
особистості  розглядається  як  «система  знань,  поглядів,  переконань,  умінь,  навичок,  що
сприяють використанню накопиченої  соціальної  інформації  та трансляції  її  в усі  аспекти
життєдіяльності».  З  огляду  на  приналежність  поняття  «культура»  майже  до  всіх  сфер
суспільного життя, можна стверджувати, що основний зміст терміну можна представити як
рівень оволодіння певною галуззю знань чи діяльності, яка виявляється у створенні системи
норм і цінностей відповідної професійної та особистісної сфери конкретної людини. 

У  словнику  С.  Гончаренко  поняття  “культура”  подається  як  виховання,  освіта,
розвиток  –  сукупність  практичних,  матеріальних  і  духовних  надбань  суспільства,  які
відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини і втілюються в
результатах  продуктивної  діяльності  [1,  с.  87].  У  психологічному  словнику  Ю.  О.
Приходько,  В.  І.  Юрченко  подано  такі  тлумачення  терміну  культура  –  1)  сукупність
матеріальних  і  духовних  цінностей,  створених  суспільством,  які  характеризують  певний
рівень  його  розвитку;  2)  рівень,  ступінь  розвитку,  досягнута  в  деякій  галузі  знань  або
діяльності:  культура  праці,  культура  управління,  культура  мови  тощо;  3)  ступінь
соціального, морального й розумового розвитку, властивий конкретній людині [2, с. 224]. 

Поняття “мораль”  у згадуваному словнику С. Гончаренко пояснюється як “одна з
форм  суспільної  свідомості;  система  поглядів  і  уявлень,  норм  і  оцінок,  що  регулюють
поведінку  людей.  Мораль  виконує  пізнавальну,  оціночну,  виховну  функції.  Складовими
моралі  є моральна діяльність (вчинки, поведінка людини);  моральні відносини, моральна
свідомість. Норми і принципи моралі, моральні ідеали, почуття становлять систему моралі,
яка визначає життєву позицію певної соціальної спільності чи індивіда, орієнтує їх у світі
цінностей” [3]. 

Відповідно професійна культура «характеризує рівень і якість професійної діяльності,
які  залежать  від  соціально-економічного  стану  суспільства  й  сумлінності  в  оволодінні
певними  знаннями,  навичками  конкретної  професії  та  їх  практичному  використанні».
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Професійна культура соціального працівника є ширшим поняттям, порівняно з культурою
професійної праці, оскільки включає в себе цілу низку особистісних і професійних якостей
спеціаліста, які проявляються ним і за межами професійної діяльності

Моральна культура особистості складається з таких структурних елементів: культура
моральної  свідомості  (етичного  мислення  і  моральних  почуттів),  культура  моральної
діяльності, культура моральних відносин, моральна програма людини. Особливістю моралі є
присутність її  у всіх сферах діяльності людини (головним чином,  через мотиви, оцінку і
самооцінку діяльності). Моральну культуру можна визначити як спосіб засвоєння, передачі і
розвитку моральних цінностей. Із цього випливає, що моральна культура суспільства існує в
історії  людства,  по-перше,  як  сукупність  (система)  моральних  цінностей  (правил,  норм,
принципів,  ідеалів),  що  усвідомлюються  на  теоретичному  та  буденному  рівнях.  Рівень
розвитку моральної  культури  визначається  залежно  від  орієнтації  її  на  загальнолюдські,
класові чи національні моральні цінності; по-друге, як об'єктивація цих уявлень, поглядів,
переконань,  тобто  моральної  свідомості  через  поведінку,  діяльність,  вчинки  людей,  що
оцінюються  з  позицій  гуманізму,  золотого  правила  моральності;  нарешті,  по-третє,  як
система  моральних відносин,  що встановлюються  внаслідок втілення  моральних уявлень
через моральні дії.

Моральна  культура  особистості  –  це  рівень  засвоєння  індивідом  існуючих  у
суспільстві  моральних цінностей, ступінь залучення їх до моральних аспектів діяльності,
міра особистого морального розвитку. Рівень моральної культури особистості виявляється
через  систему функціонально пов’язаних показників (критеріїв),  а саме:  знання основних
норм,  правил,  принципів,  ідеалів;  оцінки  норм,  правил,  принципів,  ідеалів  як  соціальне
справедливих,  суспільне  необхідних  і  гуманних;  відповідність  вчинків  проголошеним
принципам,  втілення поглядів у  життя,  реалізація  через  стосунки  з  людьми і  природою;
соціальна значущість мотивів поведінки; здатність особистості до морального розвитку, до
самовдосконалення тощо.

Моральні цінності трактуються по-різному: як моральні зразки, поняття, вимоги, що
дають  можливість  людині  оцінювати  дійсність  та  орієнтуватися  в  ній;  як  категорії,  що
виявляються в моральних мотивах і ціннісних орієнтаціях особистості, почуттях сумління,
честі  і  гідності;  як  імперативні  утворення,  вироблені  і  сформовані  впродовж  усієї
життєдіяльності  українського  народу,  що  мають  неперехідний  характер,  які  зберігають
наступність моральних вимог, виконують регулятивну функцію у взаємовідносинах людей і
набувають особистісної значущості у результаті їх вибору та інтеріоризації особистістю у
процесі виховання. 

Отже,  моральна  культура  особистості  фахівця  соціальної  сфери  проявляється  у
сукупності  принципів,  норм,  правил,  почуттів,  що регулюють  його в усіх  сферах  життя.
Саме завдяки формуванню моральної культури перебудовується сама людська особистість
відповідно до  моральних цінностей,  які  віддзеркалюють суспільні  відносини,  правила та
норми поведінки людей. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНОСТІ
ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА

Стрімкий  розвиток  науково-технічного  прогресу  призводить  до  дегуманізації
суспільства, що негативно відображається на суспільних відносинах, рівень людяності у
яких  значно  знижується.  Тому  питання  моральності  людських  відносин,  особливо  за
сучасних умов в Україні, є актуальним і потребує удосконалення та пошуків нових шляхів
її відродження. Феномен благодійності виступає одним з таких можливих механізмів [3, с.
43].   Більш  свідомі  громадяни  чітко  оцінюють  ситуацію,  бачать  реальні  проблеми  та
недоліки. Вони не заперечують того, що суспільство змінюється і далеко не в кращому
напрямку. Їх можна назвати активними громадянами,  волонтерами, благодійниками, вони
розуміють,  що  потрібно  негайно  шукати  шляхи  вирішення  цих  проблем.  Відсутність
моральності,  лояльності,  співпереживання  на  теж  спричиняє  низку  проблем.  Адже  із
розвитком суспільства змінюється і свідомість людей, вони зосереджуються на власних
матеріальних благах, не помічають того, що відбувається довкола, як живуть люди поряд
із нами. На жаль, таких громадян досить багато. Погана інформованість про реальний стан
справ  дає  підстави  вважати,  що  ситуація  не  така  погана,  як  є  насправді,  і  причин
перейматись  не  існує.  Причину  цього  можна  знайти,  якщо  проаналізувати  велику
кількість наукових праць, видань на цю тему, в якій досить якісно та чітко окреслюються
причини  появи,  етапи  розвитку,  рівень  популяризації  благодійності,  в  той  час,  як
зарубіжні науковці, попри це, значну увагу приділяють і проблематиці та пошуку шляхів
вирішення недоліків у цій системі. 

Поширення благодійності як позитивного суспільного явища, що набуло широкого
поширення в минулому столітті у всьому світі, особливо виправданим стає в наші дні,
коли  Україна  переживає  складні  часи  становлення  дійсно  незалежної  держави.
Загострення проблем, успадкованих Україною внаслідок перебування у статусі радянської
республіки та посилених виникненням військового конфлікту на Сході країни, призводить
до накопичення негативних явищ в суспільстві, які руйнують його економічні і соціальні
основи.  Зусилля  державних  органів  влади  та  місцевого  самоврядування,  скеровані  на
розвиток  соціогуманітарної  сфери,  потребують  підтримки  з  боку  громадянського
суспільства. Освіта, охорона здоров’я, наука, культура і мистецтво, охорона дитинства –
це лише частина тих сфер суспільного життя, в яких благодійна діяльність є бажаною і
необхідною задля поступового прогресивного розвитку соціуму [1, с. 4].

У наш час благодійність цікавить різних діячів: журналістів, політиків, науковців,
громадських діячів та різних державних службовців. Проте, їх погляди і ставлення мають
деякі розбіжності щодо розвитку та доцільності благодійності в суспільстві. Одна сторона
цієї  сфери  −  це,  безумовно,  велика  підтримка  у  покращенні  умов  життя,  вирішенні
багатьох актуальних проблем,  але друга  сторона благодійної діяльності –зацікавленість
благодійників  у  своїх  корисних  цілях.  Для  того,  щоб  ця  діяльність  дійсно  приносила
користь,  вона  повинна  бути  мотивована,  лише  тоді  можна  бути  впевненим  в  її
ефективності.  Кожен  мотивує  себе  по-різному.  Благодійна  діяльність,  яка  має
індивідуальний прояв, зазвичай спонукається внутрішніми мотивами: співпереживанням,
почуттям  обов`язку,  соціальною  відповідальністю,  почуттям  задоволення  від  прояву
доброго вчинку,  моди та ін. Не слід забувати і про діяльність благодійних організацій,
фондів, установ, компаній чи підприємств, котрим притаманні дещо інші мотиви, такі як
формування належного іміджу,  розвиток тих галузей,  котрі їх  найбільше цікавлять і  в
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подальшому можуть принести користь та повернути вкладені кошти. Тобто, організації
роблять  капіталовкладення,  розраховуючи  на  повернення  власних  ресурсів.  Ці
підприємства,  компанії,  фонди  дедалі  частіше  ставлять  собі  за  мету  отримання
максимальної віддачі. З часом ця тенденція зростає, що в перспективі може вплинути на
зміну сутності благодійності та її основного принципу – принципу безкорисливості.

Благодійна діяльність в Україні оповита туманом. У ситуації,  коли до кагтегорії
громадян,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  та  потребують  допомоги
щодня  додаються  нові.  Тому  потрібна  координація  зусиль  усіх,  хто  хоче  і  може
допомогти: приватних осіб, громадських організацій, фірм і компаній, церкви і держави.
Потрібен  закон  про  благодійну  діяльність  із  визначенням  поняття  «благодійність»,
правовим  забезпеченням  діяльності,  визначенням  форм  державної  підтримки
благодійницьких  організацій,  і  нарешті  –  визначення  місця  благодійної  діяльності  у
системі соціальної політики держави [2].

У  нашій  державі  існують  перешкоди,  які  негативно  впливають  на  благодійну
діяльність. Найбільша проблема полягає в тому, що держава має ряд проблем соціально-
економічного  характеру,  низький  розвиток  нормативно-правового  та  науково-
методичного забезпечення. Оскільки благодійність є проявом соціальної відповідальності,
а  рівень  її  розвитку  свідчить  про  готовність  громадян  дбати  про  оточуючих  і  свою
державу,  то  можна  зробити  і  певні  висновки  щодо  рівня  розвитку  соціальної
відповідальності  у  свідомості  громадян.  Недоліки  стають  більш  помітні,  коли  ми
порівнюємо вітчизняний досвід із зарубіжним. Попри активний розвиток за останні роки,
вітчизняна благодійність ще значно поступається своєю позицією на міжнародному рівні. 

Україна  пройшла  складний  шлях,  має  багату  історію  ефективної  благодійної
діяльності.  Врахування  досвіду  нашого  минулого  дозволить  благодійності  стати
невід’ємною  складовою  суспільства,  моральним  обов’язком  кожної  заможної  людини.
Благодійність  як системна цілеспрямована діяльність  повинна стати проінформованою,
науковою,  технологічною,  контрольованою.  Благодійність  –  це  не  тільки  допомога
сиротам чи пожертви на лікування,  це вклад в майбутнє  країни:  її  здоров’я,  культуру,
освіту, це інвестиція в інтелектуально-духовний потенціал країни [4, с. 31] .
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ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: БАЗОВІ ПІДХОДИ

Україна  декларується  як  соціальна  держава,  а  людина,  її  життя  і  здоров’я,  честь  і
гідність,  недоторканість  і  безпека  визнаються  як  найвища  соціальна  цінність.  Увага  до
людини, її прав і свобод та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Враховуючи,  що  людина  є  основою  державної  політики,  це  не  може  не  відбитися  на
формуванні  сучасної  моделі  соціальної  політики.  Сьогодні  ми спостерігаємо  загострення
проблем соціального спрямування, серед яких: істотний розрив між рівнем доходів багатих і
бідних верств  населення,  невідповідність  оплати  праці  її  реальній  продуктивності,  криза
солідарної системи пенсійного забезпечення, проблеми трудової  міграції  тощо. Соціальні
питання в пріоритеті передвиборчих програмах політичних партій і лідерів держави.

Глобалізаційні  зрушення  і  питання  внутрішньої  політики  держави  зумовлюють
необхідність  і  доцільність  розробки  нової  моделі  соціальної  політики,  яка  б  адекватно
реагувала б на виклики сьогодення.

Увага  до  соціальної  політики  як  центральної  ранки державної  політики є  значною.
Серед науковців, які займаються різноманітними питаннями вивчення соціальної політики
варто  відмітити праці  таких як:  Р.  Баркер,  Л.  Безтелесна,  Ю. Бондаренко,  Н.  Волгін,  О.
Воронін,  Б.  Гаєвський, Н.  Галіцина,  Т. Ганслі,  І.  Григорієва,  О.  Давидюк, О.  Іванова,  В.
Копіцин, А. Колот, О. Крентовська, І. Лавриненко, Г. Лопушняк, Е. Лобінова, У. Лоренц, В.
Мелянюк, О. Новікова, І.  Садова, Т. Семінога, В. Скуратівський, В. Співок, П. Спікер, П.
Шевчук, О. Яременко та інші.

В  працях  даних  авторів  розглянуті  питання  сутності  категоріального  апарату
соціальної політики, соціальних відносин, реалізації соціальної політики.

Проте  залишаються  питання  теоретичної  чіткості  розуміння  феномену  «соціальна
політика», визначення пріоритетності соціальної політики серед інших складових державної
політики.

Категорія «соціальна політика» широко використовується в соціальних науках, теорії і
практиці державного управління, в офіційних державних документах. Поняття «соціальна
політика» в науковий обіг було запроваджено у Франції теоретиком утопічного соціалізму
Ш.  Фур’є,  який  наголошував  на  обов’язках  держави  надавати  своїм  громадянам  певні
соціальні гарантії.

Відсутність  чіткої  визначеності  поняття  «соціальна  політика»  створює  певні
методологічні  труднощі  в  її  розумінні.  В  свою чергу  відсутність  базового  теоретичного
розуміння соціальної політики перешкоджає специфіці її практичної реалізації.
Можна виділити кілька підстав для класифікації основних підходів щодо розуміння 
соціальної політики:

- діяльність;
- взаємодія і регулювання;
- сукупність ідей (положень, уявлень, підходів);
- сукупність (система, комплекс) заходів, програм, рішень;
- вид та регулювання економічної політики.

      Найбільш вживаним є діяльнісний підхід. Проте слід заважити, що політика, соціальна
політика зокрема, не лише зводиться до діяльності (уряду, держави, партій тощо). Суттєвим
є і ідеологічні чинники, які заповнюють діяльнісний підхід.
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     Автори термінологічно-понятійного словника «Соціальна політика і соціальна робота»
зазначають,  що державна соціальна політика – це «ідея,  втілена в конкретний документ,
затверджений законодавчою владою, який є керівництвом до дії і, у свою чергу, результатом
політичного процесу» [1, с.386].
    Проте, соціальна політика це не лише ідея, але і діяльність, і процес, і результат. Тому
доцільно під державою соціальною політикою розуміти, «… діяльність органів державної
влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  а  також  діяльність  партій,  громадських
об’єднань,  державних  установ  і  організацій,  що  регламентується  відповідними
законодавчими  та  нормативними  актами,  відображає  суспільний  устрій  і  регулює
взаємовідносини  в  суспільстві  для  забезпечення  гідного  рівня  життя  населення  та
визначається їх цілями й інтересами» [2, с.28].

Проаналізувавши основні підходи до розуміння соціальної політики, визначивши її
сутність  важливо  акцентувати  увагу  на  баченні  об’єкта  і  суб’єкта  соціальної  політики.
Аналіз  наукової  літератури  показує  відсутність  єдиного  бачення  об’єкта  і  суб’єкта
соціальної політики.

Суб’єкти соціальної політики мають складну структуру.  До них належить людина,
держава,  суспільство,  соціальні  спільності  та  інститути,  політичні  партії,  громадські
організації,  асоціації  громадян,  колективи,  різноманітні  фонди,  що  здійснюють  свою
діяльність  у  різноманітних  формах  як  у  межах  інституціональних  структур,  так  і  на
громадських самодіяльних засадах.

Об’єктивною  основою  багатосуб’єктності  в  здійсненні  соціальної  політики  є
різноманітність  соціальних відносин у суспільстві,  які  створюють суб’єктивні  умови  для
багатства,  різного  прояву  способів  реалізації  соціального  потенціалу  людини  та  інших
суб’єктів соціальної політики.

Складніше  з  визначенням  об’єкта  соціальної  політики.  До  об’єктів  соціальної
політики дослідники відносять соціальний захист, соціальні служби, соціальне забезпечення
тощо.

З  поміж підходів  щодо  об’єктів  соціальної  політики  найбільш точнішим є  підхід
запропонований О.  Яременком.  До об’єктів він  відносить соціальну структуру (вивчення
соціального  складу,  усталеності,  стабільності  організації,  режиму  керування,  системи
мотивації,  символіки, традицій, способу життя),  соціальні умови  праці і  життя, соціальні
відносини, соціальні норми [3, с.36].

Державну  соціальну  політику  слід  розглядати  як  багаторівневу  і
багатофункціональну систему, яка зможе забезпечити соціальний та економічний розвиток
країни  внаслідок  активізації  людського  капіталу  та  максимальної  реалізації  його
інноваційного потенціалу. Під нею розуміємо діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, політичних партій і громадських об’єднань, державних установ і
організацій, діяльність яких направлена на забезпечення достойного рівня життя населення.

Головним  завданням  соціальної  політки  визначено  забезпечення  чіткого
функціонування  всієї  системи  соціально-політичних  інститутів,  які  є  суб’єктами  такої
політики, здійснення координації, узгоджувальної діяльності різних елементів системи.
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СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Сім’я  –  це  найважливіший  інститут  суспільства,  адже  діти  є  безпосередніми
творцями майбутнього нашої держави. Кожна дитина має право на батьківське піклування і
заслуговує права на соціальний захист. Зменшення сирітства в Україні – основне завдання,
яке потребує невідкладних рішень. 

Становлення нашої  держави  супроводжувалося  поглибленням багатьох соціальних
проблем.  Соціальна криза призвела  до  стрімкого  зниження рівня  матеріально-моральних
умов  у  сім'ї,  що  призвело  до  збільшення  кількості  дітей-сиріт  з  живими  батьками,  що
отримало назву соціального сирітства. Недостатній рівень піклування, зниження морально-
етичних  норм,  соціальних зв’язків,  економічна  нестабільність,  зростання  народжуваності
дітей з певними вадами – все це призводить до появи та поширення соціального сирітства. 

Дослідженням  обізнаності  населення  з  проблемою  «соціального  сирітства»,
психологічними  особливостями  біологічних  і  соціальних  дітей-сиріт,  причинами  та
наслідками,  профілактикою та  шляхами подолання сирітства  цікавилася  велика кількість
дослідників, таких як: О. Безпалько, Я. Бордіян, І. Лопатченко, О. Терновець, І. Хайло, С.
Чернета,     Х. Чорнописька, Г. Хархан, А. Шиделко, В. Яремчук, Л. Князька, В. Никитин, О.
Ноздріна, І. Пєша, Н. Прібиткова, А. Капська, Н. Комарова, Н. Рогожинська, Л. Кальченко, І.
Галатир, Л. Артюшкіна, С. Прилипко, В. Москалюк, І. Яніцька, Н. Павлик та інші. 

Сирітство  –  це  соціальне  явище,  яке  характеризує  особливий  стан  дитини,  яка
тимчасово  чи  постійно  перебуває  поза  сімейним  оточенням  внаслідок  втрати  батьків,  а
також дитини, яка з певних причин чи власних інтересів не може залишатися в сімейному
оточенні та потребує захисту чи допомоги з боку держави. 

Виділяють  два  основні  види  сирітства:  біологічне  (природнє)  та  соціальне.  Під
біологічними  сиротами  розуміємо  певну  групу  дітей,  які  залишилися  без  батьківського
піклування  у  зв’язку  з  втратою  батьків  (їх  смертю).  Соціальні  сироти  –  це  діти,  які
залишилися без належного піклування та догляду при живих батьках. Згідно статистики,
кількість соціальних сиріт сьогодні в Україні значно перевищує кількість тих дітей, які не
мають живих батьків. 

Сам термін «соціальне сирітство» набув свого поширення у 50-ті роки XX століття, а
його суть полягала у відчуженні та розриві зв’язків між батьками та дітьми, дефіциті поваги
до дитини, її індивідуальності, незахищеності від певних проявів середовища [4, с. 85].

Серед найпоширеніших причин дослідники виділяють: низький матеріальний рівень
життя багатьох сімей, безробіття обох чи одного з батьків; зайнятість батьків бізнесом, що
вимагає частої і довготривалої відсутності батьків; відсутність постійного житла у зв’язку з
його продажем задля отримання коштів на прожиття; аморальний спосіб життя одного або
двох батьків; участь у протизаконній діяльності; примушення дітей до жебрацтва з метою
отримання коштів на власні потреби; різні види насилля щодо дітей у сім’ї та закладах опіки
[1, с. 103].

Найважливішою  складовою  роботи  з  подолання  соціального  сирітства  є
профілактика, адже краще та легше запобігти проблемі, ніж потім з нею боротися. Головним
завданнями профілактики соціального сирітства  є  підтримка та допомога  сім’ям.  З  цією
метою необхідним є створення  позитивного мікроклімату у сім’ї [2, c. 272].

Ефективними методами з позицій профілактики раннього сирітства є нетрадиційні
форми  роботи  з  батьками:  педагогічний  десант,  дерево  родоводу,  у  родинному  колі,
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родинний  міст,  народна  світлиця,  день  добрих  справ,  вечір  великої  родини,  батьківська
школа, азбука родинного виховання, дні довіри, родинні свята у класі [3, c. 73].

Подолання  соціального  сирітства  може  бути  представлене  впровадженням
трирівневої системи профілактики, що є дуже ефективним. Пeрший рiвeнь - комплeкс дiй тa
зaходiв, спрямовaних нa формyвaння свiдомого стaвлeння нaсeлeння до плaнyвaння родини
тa  створeння  сприятливих  yмов  для  виконaння  бaтькiвських  обов'язкiв,  який  включaє:
стaтeвe  виховaння  дiтeй  тa  молодi;  профiлaктикy  нeбaжaної  вaгiтностi;  консyльтyвaння
мaйбyтнього  подрyжжя;  пiдготовкy  молодих  бaтькiв  до  нaроджeння  дитини;  соцiaльнy
рeклaмy, мeтою якої є привeрнeння yвaги до питaння вiдповiдaльного бaтькiвствa тощо. 

Дрyгий  рiвeнь  профiлaктики  соцiaльного  сирiтствa  мaє  нa  мeтi  зaпобiгaння
влaштyвaнню дiтeй до iнтeрнaтних зaклaдiв тa є пiдтримкою кризових i соцiaльно врaзливих
сiмeй з дiтьми. Щодо третього рівня профiлaктики соцiaльного сирiтствa, то він пeрeдбaчaє
нaдaння допомоги виховaнцям iнтeрнaтних зaклaдiв для дiтeй-сирiт тa дiтeй, позбaвлeних
бaтькiвського пiклyвaння, з мeтою якнaйшвидшого повeрнeння їх до життя в громaдi [2, c.
265].

В Україні на рівні держави потрібно звернути посилену увагу на інститут сім’ї  як
основного напряму виховання дітей – майбутнього української держави. Доцільно було б у
школах та університетах запровадити години етики та психології сімейного виховання, щоб
учні  та  студенти  у  процесі  формування і  становлення мали  змогу отримувати  ґрунтовні
знання про сім’ю на засадах традиційних українських цінностей. 

Гарною ідеєю було  б впровадження на  рівні  Міністерства  освіти і  науки  України
уроків  статевого  виховання  та  сексуальної  просвіти,  що  мінімізує  ранні  аборти,  раннє
материнство (зокрема і народження дітей-дітьми, відмова від них при народженні), сформує
культуру взаємин із протилежною статтю, відновить авторитет батьківства [5, c. 172].  

Висновки:  Отже,  соціальне  сирітство  є  однією  з  найбільш  актуальних  проблем
сучасного  суспільства. Сьогодні  перед  дослідниками  різних  галузей  стоїть  завдання
досконало  вивчити  соціальне  сирітство  та  запропонувати  стратегії  щодо  вирішення  цієї
проблеми на практиці.
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НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

У соціальній сфері реформа системи соціальних послуг є найважливішою за останні
15 років, адже вона реально може допомогти людині подолати або мінімізувати наслідки
складних життєвих обставин на відміну від інших механізмів соціального захисту, таких як
пільги, виплати, житлові субсидії, соціальні допомоги. Чуючи слова «соціальні послуги», ми
уявляємо собі оформлення допомоги при народженні дитини, житлової субсидії чи просто
отримання  чергової  довідки  в  управлінні  соціального  захисту  населення.  Але  суть
соціальних послуг полягає в іншому.

У  науковій  літературі  розглядають  різні  визначення  соціальних  послуг,  проте
найбільш часто зустрічається визначення, яке прописане в Законі України «Про соціальні
послуги». Там вказано, що «соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних
життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для
осіб/сімей,  які  в  них перебувають».  Соціальні  послуги  здебільшого надаються особам та
сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих
обставинах.  Складні  життєві  обставини – обставини,  що негативно впливають на  життя,
стан здоров’я, розвиток особи та функціонування сім’ї,  які особа/сім’я не може подолати
самостійно  [1].  Також  хочу  зазначити,  що  надання  соціальних  послуг  відбувається
відповідно до цього закону та в ньому зазначено основні класифікації соціальних послуг (за
типом, за місцем надання, за строком подання тощо).

Україна  перебуває  на  етапі  реформування  системи  місцевого  самоврядування  та
територіальної  організації  влади,  тобто децентралізації  влади,  яка має  за мету створення
об’єднаних територіальних громад. Реформа децентралізації влади в Україні розпочалась у
2014  р.  і  спрямована  на  розвиток  місцевого  самоврядування  шляхом передання  частини
владних  повноважень  територіальним  громадам.  Слід  зазначити,  що  в  умовах
децентралізації  на  об’єднані  територіальні  громади  було  покладено  вирішення  значної
частки соціальних питань, а  саме питання охорони здоров’я,  освіти, соціального захисту
населення  тощо.  До об’єктів  соціальної  сфери  загального  призначення  належать  освітні,
медичні,  культурно-побутові  заклади,  а  об’єктами  спеціального  призначення  є  ті,  що
спеціалізуються на обслуговуванні малозахищених та непрацездатних осіб, які опинилися в
складних  життєвих  обставинах,  та  наданні  соціальної  допомоги.  Децентралізація
повноважень в сфері соціального захисту та соціального забезпечення покликана сприяти
наданню  соціальних  допомог,  послуг  та  пільг  на  засадах  доступності,  якості  та
ефективності.

Соціальні  послуги  в громаді  можуть  надаватися  за  місцем проживання;  за місцем
перебування  або  ж  у  приміщенні  надавача  соціальних  послуг.  Базовими  соціальними
послугами,  які  зобов’язані  надавати всі  територіальні громади України,  є догляд вдома;
надання  притулку;  денний  догляд;  соціальний  супровід;  соціальна  реінтеграція  та
інтеграція; соціальна адаптація; соціальна профілактика; підтримане проживання; екстрене
втручання;  посередництво;  натуральна  допомога;  консультування;  представництво
інтересів; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей, наближених до сімейних;
фізичний супровід осіб з інвалідністю та супровід під час інклюзивного навчання. 

Надавати  соціальні  послуги  можуть  надавачі  державного/комунального  сектору
(установи/заклади  надання  соціальних  послуг  (стаціонарні,  реабілітаційні,  тимчасового
перебування) та інші установи/заклади соціальної підтримки (обслуговування), у тому числі
спеціалізовані  служби  підтримки  осіб,  постраждалих  від  домашнього  насильства  та
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насильства за  ознакою статі)  та надавачі  недержавного  сектору (підприємства,  установи,
організації;  громадські  об’єднання,  благодійні,  релігійні  організації,  фізичні  особи-
підприємці). До працівників надавачів соціальних послуг належать фахівці та професіонали
(соціальні працівники, фахівці із соціальної роботи, соціальні менеджери, інші) та соціальні
робітники [1]. 

В Законі України «Про соціальні послуги» вказано, що надання соціальних послуг
здійснюється шляхом ведення випадку, що включає в себе такі етапи:

1. Аналіз  заяви/звернення  про  надання  соціальних  послуг,  повідомлення  про
осіб/сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або в ситуаціях, що загрожують
життю чи здоров'ю особи;

2. Оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах;
3. Прийняття  рішення  про  надання  соціальних  послуг  з  урахуванням

індивідуальних потреб особи/сім'ї;
4. Розроблення індивідуального плану надання соціальних послуг;
5. Укладення договору про надання соціальних послуг;
6. Виконання договору про надання соціальних послуг та індивідуального плану

надання соціальних послуг;
7. Здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості [1].
Алгоритм  надання  соціальним  працівником  соціальних  послуг  у  територіальній

громаді можна продемонструвати поетапно: 
1. Клієнтам, яким не потрібна допомога, він регулярно інформує про соціальні

послуги, які їм можуть надаватися при різних обставинах;
2. Клієнтам,  які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах  та  потребують

підтримки, він допомагає їм у визначенні видів соціальних послуг;
3. Якщо ж вирішення проблеми не в компетенції соціального працівника, то він

просто може вислухати та порадити, як краще зробити в тій чи іншій ситуації;
4. Тих клієнтів, яким соціальний працівник може надати соціальні послуги, він

відповідно розприділяє за категоріями та направляє до спеціальних служб.
Таким  чином,  надання  соціальних  послуг  для  жителів  територіальної  громади  є

важливою функцією органу місцевого самоврядування. Для того, щоб ефективно вони були
надані,  необхідно дуже добре знайомитися із  самим визначенням «соціальні послуги» та
Законом України «Про соціальні послуги». Хочемо також зазначити, що соціальні послуги
мають надаватися усім жителям територіальної громади, які цього потребують та незалежно
від місця їх перебування.
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СТРУКТУРА МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Моральна свідомість – складний, суперечливий феномен духовної культури, що має
свої рівні, форми та структуру. Вона функціонує на двох рівнях – емоційно-почуттєвому та
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раціонально-теоретичному,  які існують у взаємодії, доповнюючи один одного. Свідомість
людини це ідеальне відображення і впорядкування реальності, і за своєю природою вона є
цілісною. Але коли йдеться про людські вчинки, про моральні відносини, які являють собою
специфічну реальність,  хоч  вона і  не  існує  поза  реальністю,  як  такою,  то  варто  мабуть
говорити і про специфічну ділянку людської свідомості, яка є ідеальним відображенням і
впорядкуванням цієї специфічної реальності, власне моральної.

За  походженням  і  змістом  моральні  почуття  є  соціальними,  вони  формуються  і
розвиваються тільки в суспільстві у процесі взаємодії  соціальних індивідів за допомогою
виховання (самовиховання). Культура моральних почуттів є вираженням міри морального
розвитку  особистості,  її  здатності  до  морального  резонансу  (милосердя,  співчуття)  і
виявляється у вчинках,  культурі  поведінки.  Почуття  та  переживання є  основою мотивів,
ідеалів,  оціночних  уявлень,  ціннісних  орієнтацій.  Цей  рівень  пов’язаний  з  реакціями
особистості  на стосунки між людьми. Реакції  виявляються у почуттях симпатії/антипатії;
любові/ненависті; довіри/недовір’я; обов’язку/відповідальності; егоїзму,/альтруїзму тощо. 

Суспільна моральна свідомість,  носієм якої  є  суспільство,  акумулює  не тільки і  не
стільки  моральну  практику  сучасників,  а  значною  мірою  використовує  досвід  минулих
поколінь та історичних епох, їх пошуки і досягнення. Суспільна моральна свідомість також
структурується  за  двома  рівнями.  Основою  емоційно-почуттєвого  її  рівня  є  моральні
почуття, невідрефлектовані моральні судження й відповідні оціночні уявлення, судження.
Такий  рівень  свідомості  та  її  компоненти  відрізняються  нечіткістю,  суперечливістю  і
пов’язані  з  безпосередніми  потребами  людини,  носять  більш  конкретний,  поєднаний  з
інтересами соціальних груп, спільнот, прагматичний, утилітарний характер [1, с. 6].

Оcкільки моральна свідомість є вищим рівнем внутрішньої обумовленості відношення
до  реального  життя,  до  цінностей,  до  мотивів  діяльності,  можна  сказати,  що  моральна
свідомість являє собою ідеальну, суб’єктивну сторону моралі. Моральна свідомість формує
поняття,  які  відіграють  важливу  роль  у  духовному  освоєнні   навколишнього  світу,
виконуючи, з одного боку. роль інструмента пізнання, а з іншого являє собою певний рівень
пізнання. Специфікою поняття моральної свідомості є те, що вони по-своєму відображають
моральне  життя  особи  і  суспільства.  Ці  ж  поняття  використовуються  і  для  оцінки
найрізноманітніших вчинків, що мають моральний характер. 

Структура моральної свідомості досить складна. Насамперед, це норми, вимоги, що
регулюють  відносини,  поведінку  людей.  Моральна  норма  (латин.  правило,  взірець)  це
найпростіша форма моральної вимоги, яка має обов’язковий характер і  слугує  приписом
(забороною) поведінки певного типу («не убий», «не кради», «говори правду» і т. д.). Будь-
які  норми  моральної  свідомості  стосуються  тих  або  інших  конкретних  виявів  чи  сторін
суспільного  життя.  При  цьому  характеру  морального  нормативу  можуть  набувати  як
позитивні вимоги, що зобов’язують людину до здійснення певних учинків і реалізації в них
певних  якостей  («поважай  батьків!»,  «повертай  борги!»  тощо),  так  і  заборони,  що
накладаються на відповідні діяльні волевияви людини («не вбивай!», «не вкради!», «не кажи
неправду!» та ін.). [2, с. 35].

Поряд  із  моральними  нормами  важливе  місце  у  моральній  свідомості  посідають
моральні принципи – найбільш загальне обґрунтування існуючих норм і критерій вибору
правил поведінки. У принципах досить чітко виражені універсальні формули поведінки –
справедливість, гуманізм, патріотизм тощо. У реальному житті моральні принципи досить
часто поєднуються з певною ідеологією, а тому можуть перетворитися на знаряддя тиску на
інших  людей.  Та  й  у  житті  ми  можемо  зустрітися  з  ситуацією,  коли  людина,  яка  сама
жорстко виконує моральні принципи, спонукає чи примушує інших дотримуватись цих же
принципів. Така позиція яку називають ригоризмом, не має відношення до моралі [2, с. 5].

Ще  одним  важливим  структурним  компонентом  моральної  свідомості  є  цінності.
Ціннісним змістом пронизане все людське життя. Цінності – серцевина світогляду людини,
певний ідеал особистості, міра значущості речей, явищ, подій. 

Суспільний розвиток супроводжується виникненням і розвитком відносно самостійної,
стійкої системи цінностей. У цьому сенсі, суспільні цінності, з одного боку, визначають і
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впливають на зміст норм, з іншого – формують своєрідну мотиваційно-смислову систему
координат  для  особистості,  унормовують  її  діяльність,  пропонують  суспільно  прийнятні
форми поведінки [3, с. 63]. Як правило, ми поділяємо цінності на матеріальні та духовні. На
підставі цінностей формуються соціальні почуття (наприклад, моральні, естетичні та ін.) або
знання (економічні, політичні, правові тощо). Зазвичай, сукупність економічних цінностей
називають багатством,  політичних – владою, моральних – добром,  естетичних – красою,
наукових – істиною. Цінності є своєрідним культурним кодом. Кожна культура породжує
власну ціннісну систему. Саме за її змістом можна судити, наскільки успішно відбувається
процес  культурної  ідентифікації  нації,  народу,  розвивається  чи  руйнується  національна
самосвідомість,  зберігає  себе  нація  як  носій  унікального,  лише  їй  притаманного,  чи
поступово втрачає ці риси. 

Цінності являють собою зміст норм. Це не просто зразки поведінки і світовідношення,
а взірці, які виокремлюються як самостійні явища і визнаються у якості орієнтирів. «Добро»,
«гідність», «любов», «справедливість» – це цінності вищого порядку. Норми без цінностей
перетворюються на механічні, безглузді правила. Цінності примушують людину прагнути
до вищого. Моральною цінністю або «антицінністю» можуть бути різні прояви людського
існування.  Є  цінності,  які  задовольняють  потреби  та  інтереси  людини,  і  є  цінності,  які
надають сенсу самому існуванню людини. Саме ці, другі, називають вищими цінностями,
або смисложиттевими. Сенс вищих цінностей «не вичерпуються конечними потребами не
тільки людського  індивіда,  а  й  будь  якого  класу суспільної  або  культурної  формації  чи
навіть  людської  в  цілому.  Навпаки,  сенс  існування  самих  індивідів,  класів,  суспільств  і
людства загалом суттєво пов’язаний з відкритістю для них ідеї моральних цінностей» [2 , с.
78].

Таким чином, моральна свідомість, як складне соціальне та психологічне утворення,
має свою структуру і характеризується наявністю ієрархії моральних цінностей, моральних
уявлень та переконань, моральних мотивів тощо.
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ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ МЕЦЕНАТСТВА

Витоки  меценатства  беруть  початок  з  історії  стародавнього  Риму  і  пов’язані  з
реальною людиною Меценатом, який жив у I столітті до н.е. в Римі, був відомим державним
діячем  при  імператорі  Октавіані  Августі.  Про  Мецената  відомо,  що  він  був  знатний  і
багатий, належав до стану вершників, вважався нащадком етруських царів. Походження і
стан дозволяли йому зробити видатну кар’єру в Римі. Проте, – окремий випадок у той час –
«честолюбство»,  заздрість, недоброзичливість були йому зовсім чужі.  Меценат не займав
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офіційних державних посад.  Він вів досить незалежний спосіб життя, був  прихильником
епікурівської філософії. Кращі поети того часу знаходили в Меценаті уважного покровителя
і захисника. Він допомагав Вергілію, Горацію, Луцію Варію Руфу,  Сексту Пропорцію та
іншим [1, c. 63].

Піклування  про  поетів  зробило  ім’я  Мецената  символом  фінансової,  економічної,
політичної  і  навіть  релігійної  підтримки творчої  і  просвітницької  діяльності  літераторів,
музикантів,  архітекторів,  скульпторів,  художників,  вчених,  педагогів  –  тих,  хто  був
талановитим, але не мав фінансових засобів.  Слід зазначити, що Меценат не був єдиним
римлянином, що протегував мистецтву і культурі. Багаті римські громадяни вважали своїм
обов’язком  брати  на  себе  витрати  по  задоволенню  різних  міських  потреб,  будували
амфітеатри, храми.

Таким чином, багатство накладало на свого власника немовби суспільну повинність
служити задля загальної користі, проявляти щедрість відносно співгромадян і держави. При
цьому  багатий  добродійник  розраховував  якщо  не  на  вдячність,  то  в  усякому  разі  на
популярність. Гурток Мецената якнайповніше ввібрав позитивні традиції попередніх епох.
Адже раніше в Римській імперії існували подібні об’єднання політиків та митців. Так, у II
ст. до н.е. в гуртку славетного полководця Сципіона, котрого сучасники характеризували як
палкого  шанувальника  еллінської  культури,  брали  участь  знаменитий  історик  Полібій,
філософ Панетій, поет Ґай Луцилій, драматург Публій Теренцій (африканський раб), який
вийшов за межі тодішніх традиційних комедійних схем, увівши у свої твори нові етичні й
гуманістичні мотиви. 

Подібна  атмосфера  була  притаманна  й  гуртку  Мецената,  хоча  мала  місце  певна
відмінність: якщо в попередні епохи стосунки між главами гуртків та їхніми членами були
як  ієрархічно-клієнтськими,  так  і  рівноправно-дружніми,  то  в  гуртку  Мецената  вони
накладалися одне на одне.  Візьмемо до уваги те,  що соціальне становище поетів,  членів
гуртка,  подекуди  було  нижче  середнього.  Так,  Верґілій  –  син  дрібного  селянина  з
поденників,  Горацій  –  онук  вільновідпущеника,  Проперцій  –  із  вершників,  розорених
конфіскаціями. 

Імператор  мав  із  Меценатом  досить  тісні,  дружні  взаємини.  Він  завжди  прагнув
помірності й висміював свого приятеля й навіть писав на нього пародії. Натомість взаємини
Мецената  з  Верґілієм  та  Горацієм  були  дещо  відмінними.  У  поемі  «Георгіки»  Верґілій
звертався  до  патрона  зі  словами  «нелегка  твоя  поведінка»  й  далі:  «без  тебе  розум  не
замахується ні на що високе». Відомо, що цей твір Верґілій написав на честь Мецената, і той
не в 266 266 останню чергу тому й урятував поета від неминучої загибелі. Коли ж Верґілій
створив славетну «Енеїду»,  то в хорі критики лунали неприховані образи на адресу поета.
Без  сумніву,  доля  Вергілія  та  Горація  була  б  трагічною,  якби  не  дружня  підтримка  й
протегування з боку імператора Авґуста та Мецената [2, c. 156].

Поширення  і  витоки  українського  меценатства  цілісно  пов’язані  з  утвердженням
християнства на Русі. Турбота про бідних, була невід’ємною складовою соціальної політики
київських князів. Для князів, було звично, що кожен вбогий і старець міг  у будь-який час
приходити на княжий двір і  брати їжу,  питво, гроші й одіж. Турбота про бідних – була
частиною соціальної політики давньоруських князів, які сприяли християнські ідеї. В той
час як меценатство було їхньою частиною культурної політики.

Перевагою меценатської діяльності київського князя Володимира було спорудження
храмів  –  у  Києві,  Берестові,  Вишгороді,  Білгороді.  Помітно  ширшою,  була  меценатська
діяльність київського князя Ярослава Мудрого. Він також споруджував християнські храми,
(найвидатнішою спорудою, що постала під його патронатом, була Софія Київська 1037 р.), а
також «книжну науку», мистецтво та освіту. 

За  часів  Ярослава  Мудрого,  меценатство  досягло  свого  найвищого  розвитку.
Київський  князь  вкладав  у  різні  культурні  проекти  власні  кошти.  Долучалися  до
меценатської діяльності і боярські дружинні верстви, хоча достовірних підтверджень цьому
мало. Так, в першій половині ХІІ ст. на кошти київських купців був збудований на Подолі
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храм Св. Богородиці Пирогощі – покровительки хлібної торгівлі. Це є цінним прецедентом
меценатської діяльності купецького стану. 

Надалі  меценатські  традиції  продовжили  князі  Галицько-Волинські,  засновуючи
передовсім  спорудження  православних  храмів,  підтримуючи  мистецтво  іконопису,
фрескового  розпису  тощо.  У  Галицько-Волинському  літописі,  зокрема,  затверджено,  що
Мстислав  Володимирович  заснував  будівництво  Чернечої  обителі  Різдва  Пречистої
Богородиці в Луцьку, Церкви Успенія Пресвятої Богородиці у Володимирі (Волинському).
Данило  Галицький  збудував  церкву  Св.  Івана  в  Холмі.  Лінія  розвитку  давньоруського
меценатства  була  перервана  татарською  навалою.  Татарська  навала  перервала  розвиток
давньоруського меценатства. Князі литовські, будували не тільки замки, але й монастирі і
православні церкви, дбали про розвиток освіти, давали щедрі пожертви діючим тощо. За
часів  Литовської  доби  відроджується  давньоруська  традиція  князівського  меценатства,
досягаючи найвищого розквіту в діяльності руських князів, насамперед князів Острозьких. 

Продовживши традиції меценатської шляхти, українське козацтво розвинуло її в добу
Гетьманщини, що з надзвичайною силою стало відомим у меценатській діяльності гетьмана
Івана  Мазепи.  Обсяг  меценатської  діяльності  Мазепи  дійсно вражає.  Він  будує  козацькі
собори, новий навчальний корпус Києво-Могилянської Академії, оточує фортечним муром
Києво-Печерську лавру тощо. Естетичний ідеал Мазепи втілився у багатьох архітектурних
ансамблях, малярстві, іконописі, поетичних і музичних творах.

Отже,  меценатство  як  вид  соціокультурної  діяльності  бере  свої  витоки  від  імені
давньоримського  Мецената,  котрий  був  символом  підтримки  творчої  і  просвітницької
діяльності літераторів, музикантів, архітекторів, скульпторів, художників, вчених, педагогів.
Поширення і витоки українського меценатства  пов’язані з утвердженням християнства на
Русі, діяльністю давньоруських князів а згодом гетьманів України. 
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Сушик І. В.

МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ

Діяльність  найбільш  визначних  державних  діячів  України,  які  виступали  у  ролі
меценатів української культури, сьогодні активно досліджується істориками. Серед них –
постать гетьмана Івана Мазепи.  Попри суперечливі  і  навіть  полярні  судження нащадків,
сумнівів не викликає велич його меценатської діяльності.

Івана Мазепа був справжнім інтелігентом. З початку свого гетьманування він виявив
себе  як  покровитель  культури,  мистецтва,  науки,  православної  церкви.  Для  Івана
Степановича розвиток і захист культури були не тільки політичним розрахунком, скільки
внутрішньою потребою. Річ не тільки в рівні особистої освіченості, більше важить те , що
він,  попри  все  своє  волелюбство,  чудово  розумів  –  не  з  нас,  нині  живущих,  почалась
українська історія, й не на нас вона закінчиться [1, с. 645]. Певною мірою він продовжував
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традицію, закладену в першій чверті ХVII ст. козацьким гетьманом Петром Конашевичем –
Сагайдачним,  який  свою полководницьку та  державну  діяльність  поєднував  з  активною
підтримкою розвитку науки й освіти. У Києві, Чернігові, Переяславі та інших містах і навіть
селах фундував школи, бурси, шпиталі, наділяв маєтностями українські монастирі, які  на
той час були вогнищами просвіти завдяки власним школам і друкарням [2, с. 40].

Іван  Мазепа  щедро  фінансував  розвиток  мистецтва,  архітектури,  прикрасив
українські  міста  реставрованими  та  спорудженими  храмами.  Все  це  будував  за  власний
кошт.  Всі  розкішні  споруди  мають  і  спільні  риси,  вони  названі  «Мазепиним  бароко».
Більшість київських церков, що й досі не втратили своєї краси, побудовані за часів Мазепи.

Професор Олександр Оглоблин у  своїй  праці  «Гетьман  Іван  Мазепа і  його  доба»
подає реєстр пожертв гетьмана Івана Мазепи, що був складений козацькою старшиною в
Бендерах після смерті гетьмана: «Позолочення бані Печерської церкви 20 500 дукатів; мур
довкола Печерського монастиря і церков – мільйон; великий дзвін і дзвіниця до Печерського
монастиря 73 000 золотих… позолочення бані митрополичого собору в Києві 5 000 дукатів;
золота чаша для нього – 500 дукатів, віднова його – 50 000 золотих; церква Київської колегії
з гімназіями й ін. більше ніж 200 000 золотих; церква св. Миколая Київського з монастирем
більше ніж 100 000 золотих; віднова церкви монастиря св. Кирила за Києвом більше ніж 10
000 золотих; вівтар у Межигірському монастирі 10 000 золотих; фундація новозбудованого
єпископського  собору в Переяславі  з  монастирем більше ніж 300 000  золотих;  церква в
Глухові  20  000  золотих;  рефектар  Густинського  монастиря  10  000  золотих;  рефектар
Мгарського монастиря понад 8 000 золотих;  церква Св.  Трійці  в  Батурині  понад 20 000
золотих; незакінчена церква св. Миколи в Батурині 4 000 золотих; монастирська церква в
Дігтярях 15 000 золотих; монастирі Бахмацький, Каменський, Любецький, Думницький з
церквами – невідомо скільки; віднова кафедрального монастиря в Чернігові 10 000 золотих;
докінчення будови церкви Св. Трійці там само 10 000 золотих; Макошинський монастир із
церквою св. Миколи понад 20 000 золотих… срібна рака з п’ятьма срібними свічниками на
мощі св. Варвари – 4 000 імперіалів… дерев’яні церкви: чернігівська св. Івана Євангеліста, з
вівтарем  понад  5  000  золотих;  дві  батуринські,  Вознесенська  й  Покрови  Богородиці  з
приналежностями понад 15 000 золотих….» [3].

У цей реєстр не увійшли щедрі пожертви багатьом монастирям, храмам, духовенству,
освітнім  та  благодійним  закладам.  Зокрема,  Мазепа  щороку  давав  1  000  золотих  на
стипендії, утримання бурс, бібліотеки Києво-Могилянської академії. «На запис Печерському
монастиреві» Мазепа дав 180 000 імперіалів, які були конфісковані російським урядом 1708
року [3].

Іван Мазепа відіграв велику роль у відродженні Києво – Могилянської академії.  У
1701  р.  за  його  клопотанням  київський  колегіум  отримав  від  російського  царя  отримав
статус вищого навчального закладу і назву «академія».

У  1696-1698  рр.  гетьман  за  свої  кошти  будує  церкву  Всіх  Святих  –  перлину
українського бароко. Обриси цієї  церкви яскраво втілені характерні риси, які  притаманні
тільки  українським  храмам,  що  будувалися  в  XVII  –  XVIII  ст.  Цей  храм  відзначається
декоративним  оздобленням,  в  ньому  домінують  геометричні  елементи.  Найбільше  сил  і
коштів  Мазепа  віддав  на  відбудову  Києво  –  Печерської  лаври.  Також було  відбудовано
Успенський собор. 

Протягом 1698-1702  рр.  навколо  Києво-Печерської  лаври  коштом І.  Мазепи  було
збудовано  кам’яні  фортечні  мури  загальною  довжиною  понад  один  кілометр.  На  часи
мазепинської  доби  ці  мури  цілком  відповідали  усім  вимогам  військово-інженерного
мистецтва. Їх висота сягала 7 м, а товщина – 3 м [4, 987]. Річ не тільки в рівні особистої
освіченості, більше важить те, що він, попри все своє владолюбство, чудово розумів – не з
нас, нині живущих, почалась українська історія, й не на нас вона закінчиться [2, 39].

В добу Мазепи друкарство набуло найвищого розвитку. Печерська Лавра в Києві на
той  час  вважалася  найкращою  друкарнею  слов’янства  і  цілої  Східної  Європи.  В  Києві
видавалися  сотні  книг  релігійного  і  світського  змісту,  гарно  оформлених,  старанно
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редагованих,  та  часто  надрукованих  в  двох  кольорах.  Багато  видань  було  підтримано
гетьманським урядом.

Гетьман Мазепа також був великим книголюбом і меценатом тогочасних видань: мав
він у Батурині власну добірну бібліотеку. Французький дипломат Жан Ба Моз, відвідавши
1704 р. гетьманську резиденцію Батурин, був у захваті від добірних латинських книжок, що
він їх там побачив. Але важливо зазначити, що Мазепа не лише збирав книжки для себе –
він щедро обдаровував  ними бібліотеку Могилянської  академії,  різні  церкви і  приватних
осіб.  Лубенський  монастир  одержав  від  гетьмана  два  прегарно  виданих  Євангелія,
переяславська кафедра при Вознесенському монастирі – Пересопницьке Євангеліє [5, 138].

Отже, все вище сказане доводить велич постаті Івана Мазепи, як історичного діяча,
який опікувався культурними проблемами доби. Його діяльність є взірцем для сучасників,
адже і  в  наш час меценатство є  важливим чинником підтримки освіти,  науки,  культури,
духовного потенціалу суспільства.
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МОТИВАЦІЯ ДЛЯ САМОРЕВАЛІЗАЦІЇ

Сьогодні,  щоб досягти  успіху потрібно постійно вчитись  і  працювати  над  собою,
шукати  нові  можливості  та  пробувати  себе  у  різній  діяльності,  і  тоді  дійсно  можна
реалізувати себе в житті. Але багато кому для цього не вистачає мотивації. Я вважаю, що
сьогодні  тема  мотивації,  а  саме  для  реалізації  себе,  є  досить  актуальною,  це  так  зване
заохочення до виконання певних дій  та  самовдосконалення.  Метою статті  є  висвітлення
сутності мотивації для самореалізації особистості. 

Проблемами мотивації, саморозвитку та самовдосконалення займалися такі науковці,
як: Р.Асєєва, Б. Ананьєв, В. Валькова, Н. Кузьміна, Е. Патяєва, Л. Рувінський, А. Соловйова.
Проте у науковій  літературі  недостатньо висвітлена проблема мотивації  саморозвитку та
самореалізації особистості.
Самореалізація  займає  певне  місце  в  системі  потреб  особистості  і  виступає  для  неї
сенсожиттєвим  процесом.  Самореалізація  -  це  реалізація  внутрішнього  потенціалу  у
зовнішній  діяльності,  це  здійснення можливостей  розвитку «Я»  шляхом власних зусиль,
співтворчості,  співдіяльності  з  іншими людьми (близькими і  далекими) соціумом,  світом
загалом [3, c.2]. Вона є найвищою ціллю, яка постає перед людиною протягом життя. 

Особистість сама організовує своє життя, регулює його перебіг, вибирає і реалізує
обраний напрям. Вищі особистісні утворення - свідомість, активність, зрілість, виконують
функції організації, регуляції, і забезпечення цілісності життєвого шляху, тобто суб’єктом,
ким людина стає в процесі свого розвитку.  Самореалізація - це і результат,  і,  одночасно,
процес, що триває протягом усього трудового життя. У пошуках засобів для саморозвитку і
самореалізації кожна особа спрямує свої зусилля і у свій спосіб рухається до її досягнення,
мобілізуючи себе до самоорганізації та самодисципліни, самоосвіти і самовиховання. 

Кожна людина, задовольняючи ті чи інші потреби у конкретний момент свого життя,
обирає свою мотиваційну стратегію поведінки, яка визначається її індивідуальним досвідом,
внутрішніми ресурсами,  особистим індивідуальним потенціалом та  зовнішніми умовами.
Серед  мотиваційних стратегій,  які  обирає  людина при розв’язанні  тієї  чи іншої  життєво
значущої  ситуації  або  задачі,  виокремлюють  стратегії,  що  сприяють  прогресивному
розвитку (пошук труднощів, ризику, що спрямовані на вивчення та випробування людиною
своїх  можливостей),  і  стратегії,  що  перешкоджають  розвитку  (ситуативні  або  ті,  що
пов’язані  з  «імпульсивною  поведінкою»  або  неадекватно  мотивовані,  що  вказують  на
дисгармонію у психічному розвитку, наприклад, вибір цілей, що знаходяться значно вище
або нижче функціональних можливостей людини, чи високої  мобілізації  функціональних
можливостей людини для досягнення відносно легко досяжних цілей [1, c.2].

Мотивація  -  це  вид  управлінської  діяльності,  який  забезпечує  процес  спонукання
особи  до  дієвості,  спрямованої  на  досягнення  особистих  цілей  чи  цілей  організації.
Мотивація не тільки детермінує діяльність людини, а й пронизує більшість сфер психічної
активності,  в  тому  числі  й  пізнавальну.  Це  стосується  усіх  пізнавальних  процесів:
сприймання, мислення, уяви та пам'яті.

Розглядаючи  мотивацію,  як  процес,  можна  виділити  в  ній  декілька  послідовних
етапів. Перший етап - виникнення потреб, коли людина відчуває, що їй чогось не вистачає.
Другий  етап  -  людиною здійснюється  пошук  шляхів  задоволення  потреб.  Третій  етап  -
характеризується  визначенням  цілей  (напрямків)  діяльності  для  задоволення  потреб.

26



Четвертий етап - реалізація дій,  які  задовольняють потреби. П'ятий етап - пов'язується із
здобуттям  винагородження  за  реалізацію  окремої  роботи,  яку  людина  виконала  і  може
задовольнити свою потребу.  Шостий етап -  задоволення потреби.  При цьому людина не
зупиняє своєї діяльності до виникнення нової потреби.

Психологи  відмітили  зміни  в  мисленні,  що  відбуваються  під  впливом  зміни
мотивації. Виявилося, що із запровадженням мотивації продуктивність знаходження рішень
зросла у 3,5 раз [2, c.2].

Сила  мотиву  зумовлює  стійкість  особистості,  що  відбивається  на  ефективності  її
діяльності. Аналіз цих залежностей дає змогу відповісти на запитання, чому одні студенти
під  впливом  стресу  відповідають  на  іспитах  значно  гірше  за  свої  можливості,  а  інші
демонструють  несподівану повноту відповідей.  Так,  якщо сила потреби,  що спонукає до
діяльності,  є  невеликою,  то  невдача  і  пов'язана  з  нею  негативна  емоція  впливають
переважно на активність суб'єкта, спонукаючи його до якнайшвидшого виходу з ситуації.
Якщо сила потреби досягає середнього рівня, то пов'язані з невдачею негативні емоції діють
активніше, що веде до мобілізації зусиль та зростання ефективності діяльності. Якщо ж сила
потреби  надзвичайна,  то  невдача  і  пов'язані  з  нею  негативні  емоції  викликають  таке
перевищення рівня емоційного збудження, що з'являються ознаки дезорганізації діяльності
та поведінки.

Одна з найістотніших сторін особистості, які характеризують її мотиваційну сферу –
спрямованість [5, c. 2]. Спрямованість розуміють як систему домінуючих мотивів. Провідні
мотиви підпорядковують собі всі інші й характеризують будову всієї мотиваційної сфери
людини.  Виникнення  ієрархічної  структури  мотивів  виступає  як  передумова  стійкості
особистості. У структуру спрямованості входять, передусім, усвідомлені мотиви поведінки:
цілі,  інтереси,  ідеали,  переконання особистості.  Їхня  стійка  ієрархія  дає  змогу  в  певних
межах передбачити дії особистості,  її  вчинки. Проте, на поведінку людини впливають не
тільки усвідомлені,  а й малоусвідомлені мотиви. Їхнє співвідношення визначає поведінку
людини в новій  ситуації.  Людина часто  діє  всупереч  свідомо сформованому наміру,  під
впливом безпосередньої спонуки, наприклад, сильного емоційного стану.

У підсумку  можна  сказати,  що самореалізація  це  -  найістотніша  життєва  потреба
людини,  процес,  що охоплює весь  життєвий  шлях,  однак  стимулом для самореалізації  є
мотивація, яка спонукає на досягнення успіху шляхом важкої праці. Потенційно прагнення
до самореалізації має кожен, але не кожному вдається його досягнути. Для цього необхідні
сприятливі соціальні умови. Самореалізація можлива лише тоді, коли людина має сильний
спонукальний мотив до особистісного зростання,  до здійснення можливостей розвитку,  і
результат буде тоді, коли вона пройде усі 6 етапів мотивації. 
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СТРАТЕГИИ СОВПАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
УРОВНЯМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Совладающее  поведение –  целенаправленное социальное  поведение,  позволяющее
субъекту  с  помощью  осознанных  стратегий,  адекватных  личностным  особенностям  и
ситуации, справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией [5, с. 93]. В западной
психологии  используются  понятия  «coping  stress»  и  «coping  behavior»,  которые
используются  для  описания  характеристик  способов  поведения  человека  в  различных
трудных  ситуациях [6, с. 14].  Главная  задача  копинг-поведения  –  обеспечение  и
поддержание  благополучия  человека,  его  физического  и  психического  здоровья  и
удовлетворенности  социальными  отношениями.  По  мнению  многих  исследователей,  у
каждого  ребенка  к  4–5  годам  формируется  паттерн  поведения,  в  котором  отражены
психологическая защита и отношения ребенка к окружающим, включая и основы стратегий
совладания со стрессом [1, с. 23].

Определение понятия «психологическое благополучие» является более сложным, так
как  многие  исследователи  разделяют  объективное  и  субъективное  психологическое
благополучие.  Недостаточно  изученными  остаются  критерии  данного  понятия  и  его
границы  [5, с.  95].  Умение  противостоять  и  положительно  переоценивать   различные
жизненные ситуации – один из важнейших компонентов психологического благополучия
личности. Таким образом, можно предположить, что модели и стратегии психологической
защиты оказывают непосредственное влияние на психологическое состояние личности.

Цель работы: выявить различия в стратегиях совладающего поведения у студентов с
различным уровнем психологического благополучия.

Оценку психологического благополучия проводили с помощью методики К. Рифф, в
версии Н.Н.Лепешинского  [4, с. 24]. 

Для  выявления преобладающей стратегии совладающего  поведения  использовался
копинг-тест Р. Лазаруса. Методика была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988
году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году [3, с. 26]. 

Выборка состояла из 140 человек студентов ВУЗа УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия» агроэкологического факультета, в возрасте 19–20 лет, 78 –
мужского, 62 -  женского пола. 

Результаты  исследований. В  нашем  исследовании  установлено,  что  студенты  с
низким  уровнем  психологического  благополучия  придерживаются  использования
поведенческих  и  интеллектуальных,  а  студенты  с  высоким  уровнем  –  эмоциональных
стратегий  совладающего  поведения.  Умеренно  выраженные  интеллектуальные  стратегии
совладающего поведения (планирование решения проблемы и положительная переоценка) в
большей  степени  характерны  для  студентов,  обладающих  средним  уровнем
психологического  благополучия.  Выраженное  использование  поведенческих
(конфронтация,  дистанцирование,  поиск  социальной  поддержки)  и  эмоциональных
(самоконтроль,  принятие  ответственности,  бегство-избегание)  стратегий  совладающего
поведения отмечается у студентов с высоким уровнем психологического благополучия. 

Большинство студентов (64%) с высоким уровнем психологического благополучия
используют  стратегию  бегства-избегания.  Большинством  исследователей  эта  стратегия
рассматривается как неадаптивная, приносящая пользу только в краткосрочных ситуациях.
Однако,  наши  исследования  опровергают  это  и  показывают  обратное.  Таким  образом,
психологам-консультантам  при  работе  с  копинг-тестом  Лазаруса  следует  подходить  к
интерпретации  результатов  более  дифференцировано,  так  как  высокий  уровень
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использования  данной  стратегии  не  всегда  свидетельствует  о  дезадаптивном  поведении
личности. 

Согласно полученным данным,  большинство опрошенных студентов недостаточно
осознают цели в жизни,  у  них, возможно,  отсутствует  четкая иерархия целей,  выражено
недовольство  собой,  присутствует  беспокойство  по  поводу  некоторых  личных  качеств.
Данный вывод не может быть однозначно оценен как негативное явление для испытуемых,
так  как,  учитывая  их  возраст,  можно  предположить,  что  это  личности,  которые  еще  не
сформировали  соответствующие  цели  жизни  и  находятся  в  поиске  соей  идентичности.
Однако,  учитывая  тот  факт,  что  от  34%  до  61%  опрошенных,  обладают  низкими
показателями по  методике К.Рифф можно  рекомендовать  психологической  службе  ВУЗа
учитывать полученные результаты при организации консультативной и развивающей работе
со студентами.
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Актуальність: В умовах тимчасової ізоляції, обмежень щодо соціальних контактів та
подій, які  відбуваються у суспільстві,  рівень тривожності українців зріс у декілька разів.
Негативний емоційний клімат у країні та поза її межами, пов’язаний із пандемією, почав
формувати  негативний  емоційний  інтелект  нації,  специфічні  механізми  її  поведінки,
змінювати світогляд та ціннісні пріоритети.

Проблема  емоційного  інтелекту  досліджувалася  як  зарубіжними  (Дж.  Мейєр,  П.
Селовей, Д. Карузо, Д. Гоулман, Г. Орме, Д. Слайтер, X. Вейсінгер, Р. Стернберг, Дж. Блок),
та і вітчизняними вченими (Д. Люсін , Е. Носенко, Н. Килимига, О. Власова, Г. Юсупова, М.
Манойлова , Т. Березовська, А. Лобанов, А. Петровська, І. Андрєєва та ін.).

Емоційний  інтелект  є  складовою  особистості,  який   відповідає  за  успішність
діяльності людини у тих чи інших умовах, до таких умов ми можемо віднести карантинні
обмеження. Емоційний інтелект допомагає правильно трактувати як свої емоцій так і емоцій
оточуючих, адаптуватися до ситуацій навколишнього середовища.
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Карантинні  обмеження,  що  змінили  матеріальне  становище  людей,  соціальне
положення в суспільстві, графік роботи, обмежили соціальні контакти,  внесли корективи у
звичне,  рутинне  життя  людей,  вплинули  і  на  психологічний  стан  населення.   Голова
Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я  (ВООЗ)  Тедрос  Гебреєсус  заявив,  що пандемія
коронавірусу  вплинула  на психічне здоров’я мільйонів  людей у світі,  адже «спричинила
страх і тривожність».  Генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш також наголосив, що
«пандемія COVID-19 зараз вражає сім’ї і громади з додатковим психічним стресом».[1]. 

Люди стали емоційно напруженими, тривожними, настороженими, апатичними. При
постійному  перебуванні  у  ситуаціях  небезпеки,  невизначеності,  стурбованості  рівень
емоційного інтелекту знижується, людина стає більш вразливою до стресових факторів, її
реагування  втрачає  адаптивні  функції  та  «тверезу»  оцінку  ситуації.  Поведінка  стає
імпульсивною, реакції швидкими та необдуманими, що виснажує нервову систему людини.
На  фоні  вище  описаних  станів  розвиваються  депресивні  настрої,  параноїдальні  прояви
погіршується фізіологічний стан людини, знижується апетит, погіршується сон, з’являються
проблеми  із  серцево-судинною  системою  та  інші  фізіологічні  зміни.  Також  потрібно
відмітити  факт  більшого  споживання  шкідливої  їжі,  менш  активний  спосіб  життя;
найчастішим  заняттям  під  час  пандемії  є  перегляд  телевізору,  що  знижує  нашу
інтелектуальну активність.

Найбільш  негативних  наслідків   зазнали  люди,  які  хворіли  на  COVID-19  та
перебували на ізоляції, – їх емоційний стан потребує психологічної корекції та супроводу
фахівця. Більшість інфікованих після перенесеної хвороби страждають через напади паніки,
страхи,  депресивні  прояви,  погіршення  або  ж  відсутність  сну.  Деякі  з  них  потребують
медикаментозної підтримки та  нагляду психіатра.

Аналізуючи  усе  вище  перераховане,  бачимо  масштаби  впливу  COVID-19  на
психологічне  здоров’я  людей.  Як  зазначає  Н.  Сиско,  українське   суспільство,   яке
опинилось   у   ситуації   «глобальної  дестабілізації   соціальної-економічної   реальності»
внаслідок   поширення  Covid-19,  конче  потребує  збереження  своєї  психологічної
стабільності,  відтак  психологічної  допомоги  з  боку  фахівців  [2,  с.  21].  Тому,  задля
збереження психічно здорової нації, здорового емоційного інтелекту необхідно розробляти
корекційні  програми,  психолого-реабілітаційні,  профілактичні  заходи,  організовувати
роботу з психологами та психотерапевтами, організовувати  шляхи  досягнення  емоційного
імунітету  до  кризових стресогенних факторів.  
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Савчук Н.А.
СТРЕС: АДАПТАЦІЯ ЧИ ДЕЗАДАПТАЦІЯ?

В умовах соціальних, політичних,  екологічних змін та збільшення інформатизації
сучасного  суспільства  людина  намагається  адаптуватися  та  зменшити  психоемоційне
навантаження.  Адже  тенденції  інтенсивного  і  напруженого  ритму  життя  призводять  до
збільшення негативних емоцій, які, накопичуючись, формують яскраво виражені та тривалі
стресові  стани.  До  того  ж  проблема  пандемії  COVID-19  стала  головною  причиною
виникнення змін у XXI столітті не тільки на макросоціальному рівні, а й на рівні психіки
людини. Але чи справді стрес, як психічний стан, є негативним? Розглянемо детальніше цей
феномен.

Дефініція  стресу  стала  об’єктом  дослідження  багатьох  учених:  Б.  Когана,  С.
Рубінштейна,  К.  Судаків,  В.  Бодрова,  О.  Винославської,  Т.  Зайчикової,  Л.  Куликова,  К.
Купера,  Р  Лазаруса,  М.  Малигіної,  Ю.  Мельника,  В.  Семиченко  Е.  Старченкової  та  ін.
Принагідно  відзначимо,  що  основоположником  теорії  стресу  вважається  відомий
канадський фізіолог Ганс Сельє (1926 р.).  Концепція виникнення стресу, його видів, фаз
протікання узагальнена у праці «Стрес без дистресу».  Вивчаючи цю проблему, в 1935 р.
дослідник  уперше  ввів  у  науку  поняття  «біологічний  стрес»,  як  стан  неспецифічного
напруження в організмі, що виявляється у морфологічних змінах різних органів. Власне,
Ганс Сельє визначав стрес по-різному: це те, що прискорює процес старіння, проводячи нас
крізь колотнечі (халепи) життя;  стрес – це шкода, завдана нашому організмові у відповідь
на наш життєвий досвід [5, с. 8]. 

Водночас  Річард  Лазарус  виділяє  фізіологічний  і  психологічний  види  стресу,  що
відрізняються  особливостями впливу,  механізмами виникнення і  характером відповідної
реакції [7].

Валентина Семиченко засвідчує тісний взаємозв’язок мотивації, вольової активності,
ставлення до себе, психологічної підготовки і протікання стресу.  Нам імпонує тлумачення
дефініції «стрес» В. Семиченко: «Стрес – це функціональний стан організму, що виникає
під  впливом  значних  за  силою  чи  тривалістю  несприятливих  чинників  (стресорів),
комплексна фізіологічна реакція,  що є сукупністю адаптаційних реакцій організму,  котрі
носять загальний захисний характер» [4, с. 13]. 

Через неоднозначність розуміння стресу, розширення різних сфер його застосування,
у науці виникли розбіжності у поглядах стосовно цього феномену, внаслідок чого й до нині
відсутнє його точне визначення, та й самі дослідження досить фрагментарні. 

Стресом  можна  назвати неспецифічну  реакцію  організму  на  ситуацію,  яка
супроводжується функціональною перебудовою організму, що відповідає адаптації до цієї
ситуації.  Варто  зауважити,  що будь-яка  життєва  ситуація  викликає  стрес,  але  не  кожна
супроводжується критичним станом. На підтвердження цього факту Ганс Сельє писав, що
будь-яка нормальна діяльність, гра в шахи і навіть жагучі обійми,  може викликати значний
стрес, не заподіявши ніякої шкоди [3].

Вважається, що стрес виник і закріпився в еволюції як біологічно корисна реакція.
На цій підставі виник термін еустрес, тобто «корисний» стрес. Цей феномен, як психічний
стан, захищає організм від загрозливих та руйнівних впливів, як психічних так і фізичних.
На думку Сельє, стрес, як складова частина життя кожної людини, у помірних дозах надає
смаку й аромату [див. 5]. 

Однак  здатність до адаптації не безмежна. Вона поступово втрачається з віком і, як
наслідок,  через  сильний  і  тривалий  ефект  стресорів,  ця  «корисна»  реакція  може  стати
хвороботворної  основою  різних  функціональних  порушень.  В.  Пахальян  справедливо
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відзначав, що психологічне здоров’я означає динамічний стан суб’єктивного, внутрішнього
благополуччя  (узгодженості)  особистості  [1].  Із  цієї  тези  робимо  припущення,  що
порушення психологічного здоров’я можуть стати причиною виникнення різних хронічних
патологічних  процесів,  серед  яких  найпоширеніші  ішемічна  хвороба  серця,  артеріальна
гіпертензія, виразкова хвороба тощо. До психоемоційних наслідків стресу можна віднести
депресію,  «синдром хронічної втоми»,  неврози, зокрема істерію та психастенію. Водночас
спеціальні дослідження засвідчують, що від стресу страждає імунна система, тому у цьому
стані люди частіше схильні до інфекційних захворювань. Науковці також стверджують, що
стрес призводить до напруженості,  скутості, обмеженості уваги, до поганої кмітливості в
освітньому процесі. Таким чином вислів: «Стрес – як токсин, на кшталт свинцю або радону»
має місце у даній проблемі [див. 6]. 

Акцентуємо увагу,  що стрес можуть супроводжувати інші складні психічні стани,
зокрема  неспокій,  тривога,  страх  тощо.  Як  справедливо  відзначає  Артур  Реан,  тривалі
негативні психічні стани деструктивно впливають на особистість та позначаються на усіх її
сферах [2].  Хоча ще у 1950 році Ролло Мей згадував, що людство живе в епоху тривоги, до
сьогодні ця проблема є актуальною. 

В загальній оцінці  підходів до розв’язання проблеми  впливу стресу на діяльність
людини, доходимо до висновку, що одні автори відзначають, що цей феномен дезорганізує
особистість, інші визнають за ним деякі позитивні ефекти. У більшості робіт вітчизняних
науковців  психологічний  стрес  розглядається  як  стан  психологічної  напруженості,  що
виникає під впливом складних умов. 

На нашу думку,  стрес має певну послідовність,  яка характеризується  поступовою
зміною його  ефекту:  спочатку реакція,  що не  завдає  значної  шкоди організму,  а  тільки
викликає збудження як психічної, так і фізичної систем – відбувається адаптація; потім – у
випадку нереагуання, – настає стан дезадаптації і порушення роботи всіх систем організму.

Отже, стрес присутній у житті кожної людини, оскільки наявність стресорів в усіх
сферах  людського  життя  та  діяльності  безмежна.  Викорінити  чи  боротися  з  стресом  –
безглуздо. Але в наших силах вчитися адаптуватися до нього та впливати на свій душевний
стан.  Цьому  сприяє  формування  стресостійкості,  як  сукупності  особистих  якостей,  що
дозволяють переносити стресові ситуації без неприємних наслідків для особистої діяльності
індивіда і оточення, і є одним із важливих аспектів збереження психічного здоров’я.
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ВЗАЄМОЗВЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ІЗ БІОХІМІЄЮ ЛЮДИНИ

У наш час дуже важливу роль у комунікації між людьми відіграє емоційний інтелект.
Він є вагомою характеристикою сучасної успішної людини, і є сукупністю навичок  та вмінь
розпізнавати  не  лише  власні  емоції  та  керувати  ними,  розуміти  наміри  щодо  своїх  дій,
мотивацію та бажання, але й «зчитувати» емоційний стан інших людей, а також здатність
впливати на емоційний стан інших людей з метою розв'язання практичних задач [6]. Варто
зазначити,  що  емоційний  інтелект  відносять  до  навичок  soft skills.  Емоції  є  основою
емоційного інтелекту та основною складовою нашого насиченого життя. Разом із тим емоції
тісно пов’язані із нашим тілом, яке є багатоскладовою системою з ментальною (розумовою)
складовою. Можна стверджувати, що думки людини та фізіологічні процеси її тіла мають
безпосередній взаємозв’язок із емоційним інтелектом та здатністю керувати емоціями. Саме
це ми спробували дослідити у даній роботі.

Як правило емоційний інтелект включає декілька корисних навичок які допомагають
в житті серед них; розуміння емоцій, здатність ідентифікувати та називати власні емоції,
здатність  використовувати  певні  емоції  у  тих  чи  інших  ситуаціях  для  вирішення
різноманітних життєвих труднощів. Також одним із корисних аспектів ЕІ є те, що нам від
природи дано відчувати симпатію до людей з високим емоційним інтелектом тому,  що у
відносинах  з  цими  людьми легко,  спокійно  і  просто. Здається,  що  вони  можуть  читати
соціальні сигнали з надлюдськими здібностями. Можливо, вони навіть можуть прочитати
розум, як до певної міри почуваються інші люди, саме ця невимушеність вітається в усіх
сферах життя - вдома, в соціальних умовах та на роботі. Хто б не хотів начальника, який
зрозумів, як ти почуваєшся і що ти намагаєшся досягти? [5]  

Як зазначено у більшості словників, «емоції  -  це психічний процес, складний стан
організму  середньої  тривалості,  що  висвітлює  суб'єктивне  ставлення  до  наявних  або
можливих ситуацій та об'єктивного світу, призводить до дії симпатичної нервової системи
та підвищення життєдіяльності  організму»  [2].  Крім того,  варто  зазначити,  що у  кожної
емоції  є гормон,  який за неї  «відповідає».  Людина відчуває  сім базових емоцій, а з них,
своєю  чергою,  збираються  складні.  До  базових  емоцій  відносять  радість,  здивування,
печаль, злість, огиду, презирство та страх [4]. 

У  житті  кожного  із  нас,  напевно,  неодноразово  виникали  критичні  ситуації
стресового характеру, під час яких ми діяли або спостерігали різноманітні реакції людей. В
деяких випадках під час стресової ситуації людина втікає, в іншій - гнівається, а в третій -
завмирає.  Усі  ці  реакції  демонструють  вплив  гормонів  стресу  на  організм  та  поведінку
людини.  Яким  чином  відреагувати  на  стрес,  вирішує  головний  мозок.  Однак  передусім
реакції людини на будь-які зовнішні чинники залежать від темпераменту, рівня культури,
виховання та особистого життєвого досвіду. Крім того, велика роль у процесі управління
емоціями відводиться гормонам та нейромедіаторам, які відіграють регуляційну роль. Вони
впливають  на  фізичний  та  психічний  стан  людини  завдяки  своїй  регуляційній  функції.
Нейромедіатори  та  гормони  -  це  так  звані  «інформатори»  органів  людини,  які  задають
команди для процесу діяльності організму [1].

Спробуємо  розглянути  вплив  на  фізіологію  та  емоційно-психічний  стан  людини
гормонів та нейромедіаторів та дослідимо можливості управління емоційним станом. Одним
із  основних  нейромедіаторів  організму  людини  є  серотонін.  Його  часто  називають
«гормоном  щастя»,  «гормоном  радості»,  однак  насправді  його  функції  набагато  ширші:
модуляція  пізнання,  відчуття  похвали  та  винагороди,  навчального  процесу,  спокою,
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впевненості,  пам’яті  та  багатьох  інших  процесів  організму  людини  [4].  Серотонін
виділяється, коли ми почуваємо себе щасливими та захищеними: кар’єра стрімко йде вгору,
є вдосталь часу на відпочинок,  рідні та близькі люди розуміють та підтримують. Також
серотонін  виділяється  при  надходженні  до  організму  вуглеводної  їжі  та  у  відповідь  на
сонячне проміння чи фізичне навантаження [1; 4].

При низькому рівні  серотоніну рівень тривоги  та втоми зростає,  а  працездатність
людини знижується. Крім того, при дуже низькому рівні виникає порушення сну у зв’язку з
тим,  що  саме  мелатонін,  який  називають  як  «гормон  сну»,  виділяється  у  відповідь  на
серотонін. Знижений рівень серотоніну може призвести до розвитку депресії [1].

Дофамін відповідає за задоволення, мотивацію людини, частково серцеву діяльність
та рухову активність. Цей нейромедіатор є подібним до серотоніну. Якщо порівнювати їх, то
перший - це як морський легкий бриз, а другий — це вже цунамі. Суть дофаміну - яскраво
виражена радість, яка переповнює нас у певні моменти життя. Відмінність серотоніну від
дофаміну також полягає в тому, що перший виділяється як винагорода за виконання певних
завдань,  що важливі для виживання, а другий виділяється безпосередньо під час виконання
цього  завдання.  Також дофамін  може  виділятись  у  великій  кількості  під  час  очікування
певної  чудової  події.  Коли  рівень  дофаміну  низький,  то  мотивації  недостатньо  для
вирішення різноманітних завдань, виникають проблеми із  концентрацією,  роздратування,
млявість і втома [1; 4].

Варто також згадати гормони стресу.  До них належать адреналін, норадреналін та
кортизол. Ці гормони виділяються, коли ми опиняємось перед загрозою, відповідно мозок
вмикає сигнал тривоги, і тоді виділяються ці три гормони для мобілізації сил організму в
цілях  захисту перед небезпекою.  Кортизол формує  захисні  реакції,  адреналін прискорює
роботу серцевої та кровоносної системи, підвищує працездатність, а норадреналін підвищує
концентрацію  та  злість.  До  того  ж,  часті  викиди  адреналіну  та  норадреналіну  можуть
призвести до нервового і фізичного виснаження [1; 4].

Варто зазначити, що емоції безпосередньо впливають на думки людини, а думки на
емоції.  Таким чином  механізм  управління  емоцій  за  допомогою  ментальної  складової  є
можливим, однак для реалізації цього необхідно виробити навички правильних реакцій на
певні  ситуації.  Саме реакції  на певні  чинники та  ситуації  провокують  виділення  тих  чи
інших  гормонів  та  нейромедіаторів,  а  ті  вже  продукують  нові  емоції,  почуття  та
психологічні стани, однак якщо навчитись правильно реагувати на ситуації та подразники,
можна взяти під контроль емоції  та свій психологічний стан, що дасть змогу покращити
показник емоційного інтелекту.      
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NATURAL EDUCATION AS A HISTORICAL AND PEDAGOGICAL PHENOMENON

The concept of «conformity to nature» in pedagogy is usually associated with the name of
the Czech teacher Ya.A. Comensky. At the same time, in his works, we do not find the operation of
the presented term, and later we meet it in the works of the German thinkers F. Frebel and A.
Disterweg.  If  about  the  idea  contained  in  this  pedagogical  phenomenon,  then  long  before  the
classic of foreign pedagogy, it was presented by the ancient Greek philosopher Democritus in his
essay  «Fragments  about  education»:  «Nature  and  education  are  similar.  Namely,  upbringing
rebuilds a person and, transforming, creates [him a second] nature» [2, p. 10]. We add that this idea
was not new for the era of Antiquity and is found in various variations in the works of thinkers.
Moreover, the implicit declarations of the idea of nature-centrism originate in the pagan traditions
and practices of archaic culture: animism, totemism and fetishism. As for the contribution of Ya.A.
Comensky in the study of this phenomenon, then in the works of the scientist attempts are made to
interpret it scientifically and theoretically as a pedagogical phenomenon. «Great didactics» is full
of  comparisons  of  the  phenomena  of  the  natural  world  with  the  phenomena  characteristic  of
education and training. Analogies, metaphors and projections in the manifestation of conformity to
nature create a connection between the phenomena of nature in all its diverse manifestations and
the system, the process of personality formation. The mechanism of their occurrence is an intuitive
sense of similarity, which manifests itself in figurative thinking.

Metaphorical  thinking  in  general,  and  in  this  case,  acts  as  a  «historically  primary
prerequisite for symbolization and an alternative to discursive-logical thinking» [6]. Metaphors,
identities  and  analogies  perform  a  preparatory  function  at  the  preparatory  stage  of  a  new
conceptualization of pedagogical experience. In modern times, when nature was actively acquiring
the  status  of  an  object  of  natural  science  and  turning  into  «nature»,  in  the  substantiation  of
pedagogical phenomena, analogies were increasingly used directly with the world of animate and
inanimate nature, which we find in the works of Ya.A. Comensky. However, at the same time, the
worldview of the Czech teacher largely reflects the values of the Renaissance, which left an imprint
on  the  analogies  presented  by  him.  In  this  case,  one  should  agree  with  the  opinion  of  E.N.
Medynsky that  conformity to nature in the pedagogical  works of Ya.A. Komensky acts not so
much as the consistency of upbringing with the external natural world, but with nature as a whole,
including human life and activities [4, p. 53].

It  should be noted that analogies with the natural  world are also found in the works of
representatives of the epochs preceding the modern era, but for slightly different reasons. In the
philosophical treatises of ancient authors, nature is deified, elements of pagan culture are reflected
in the projection of the phenomena of deified nature onto social processes, including education.
Thinkers of the Middle Ages, in particular the East Slavic enlightener K. Turovsky, adhering to the
priority of the spiritual improvement of the individual, the idea of his physical flesh as sinful and,
accordingly, a negative attitude to physical development, correlates the human body with an animal
that  only  eats  and  drinks.  [5,  p.  263].  The  theologian  K.  Smolyatich,  on  the  contrary,  finds
examples for imitation in the natural world, which a person must follow. So, animals chewing gum
set an example of love for man, aquatic animals with feathers and scales teach us to rise above
worldly vanity through noble and reasonable deeds [1, p. 28].

The  analysis  of  scientific  literature  testifies  to  the  evidence  that  the  phenomenon  of
conformity to nature in upbringing received an intense impetus in its development and took shape
as a pedagogical phenomenon in the era of modern times and, above all, due to interest in natural
sciences.  However,  the process of its formation and formation was carried out in the previous
historical periods. It was determined, first of all, by the system of ideological ideas of a particular
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era, which, in turn, reflected what a person found God in. Thus, the essential content of nature-
conforming upbringing in the era of Antiquity was determined by cosmocentrism, which manifests
itself  in  the  deification  of  the  surrounding  nature,  and  determines  the  need  to  correlate  the
upbringing of  a  person as  a microcosm with the laws of  the macrocosm. Theocentrism of the
Middle Ages determined the conformity of upbringing with the commandments of God, which was
embodied in the idea of improving the inner, spiritual, nature of man. The Renaissance era defined
God in man and subordinated upbringing to the manifestations of his individual nature. New time
has defined God in scientific knowledge as an artificial nature created by a human creator, which
made it possible to correlate pedagogical influences on a developing personality with the existing
knowledge about human upbringing and upbringing.

In  modern  pedagogy,  the  essence  of  nature-oriented  upbringing  reflects  its  diverse
manifestations  in  the  historical  and  pedagogical  space.  Words  by  the  Russian  scientist  V.T.
Kudryavtsev about the principle of cultural conformity can be fully attributed to the principle of
conformity to nature: «he became commonplace before we understood his own nature, before he
had  time to  become a  real  methodological  regulator  of  pedagogical  knowledge and  the  value
imperative of pedagogical action» [4, p. 4].

Modern  pedagogical  directions  and branches  of  pedagogical  science,  which  include  the
ideas  of  nature-oriented  upbringing,  today  are:  psychological  and  pedagogical  direction
(neuropedagogy,  pedagogy  of  individual  differences);  humanistic  direction;  differentiated
pedagogy; environmental pedagogy; pedagogical ecology;  noospheric pedagogy, ethnopedagogy,
ecological and health-preserving pedagogy, etc.

Thus,  nature-oriented upbringing is  a  complex pedagogical  phenomenon that  contains a
mechanism  for  projecting  the  laws  of  the  surrounding  world  onto  the  process  of  personality
formation.
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TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF SYSTEM-CREATIVE THINKING IN
BIOLOGY LESSONS

Modern trends in social  development make it necessary for secondary school students to
form not only a set of certain theoretical knowledge in academic subjects, but also practical skills
to use them in complex and ambiguous situations, as well as to transform them throughout their
lives. It  is impossible to prepare a person with these qualities in a comprehensive school with a
traditional approach to education, in the conditions of a knowledge-based educational paradigm.

One of the effective solutions to this problem can be the active introduction of pedagogical
technologies  into  the  educational  process.  The  following  definition  is  generally  accepted  and
understandable  for  the  teacher-practitioner:  «pedagogical  technology  –  scientific  design  and
accurate reproduction of a certain sequence of methods of pedagogical interaction that guarantees
the achievement of the planned result or creates conditions for its achievement» [1, p. 9].

Among the productive pedagogical technologies are the technologies for the development of
system-creative thinking, which represent a fairly new phenomenon in pedagogy, which aims us to
deeply analyze  the essence of  the concept  itself.  System thinking is  a  holistic  perception  of  a
phenomenon, a situation, a problem, a vision of all its structural components and the relationship
between them, one of the behaviors of intelligence. Creative thinking is the ability to create unique
products of creative activity, innovative and original ways to solve a problem. At the same time,
each thought process is already creative due to the fact that it brings new things to the existing
knowledge, and knowledge, in turn, is a logical system. Accordingly,  creativity is not devoid of
consistency. This determines the possibility of functioning of systematic and creative thinking in
unity.

The implementation of technologies for the development of system-creative thinking is most
appropriate when teaching biology. The main difficulty lies in the fact that creativity is based on
chaotic thinking, and biology training is traditionally based on the consistency of the phenomena
and processes studied.

One of the most effective and optimal methods in the framework of scientific biological
knowledge is the method of synectics as a way of combining heterogeneous elements, proposed by
William J. Smith. Gordon back in the 40s of the XX century.  Synectics is a method of forming
system-creative thinking based on analogies [2]. In biology classes, this method is used to learn
many educational topics. So, when studying the whole section "Structure and life support of the
cell", a personal (subjective) analogy is fully applicable, which allows you to imagine yourself as
what is being discussed in the problem: an object, a phenomenon, a problem. Students compare
their body with a cell that has all the characteristics of a whole organism. For example:

-  the  biological  membrane  performs  a  barrier,  mechanical,  secretory  function,  that  is,
functions that are characteristic of the human skin; 

-  the  musculoskeletal  system  cells  (microtubules,  microfilaments)  responsible  for
intracellular movement are similar to the human skeleton and muscles; 

-  the nucleus  is  the coordinator  of all  processes  in  the cell,  which is  comparable  to the
functions of the human brain; 

- the endoplasmic network, the Golgi apparatus, which are responsible for the synthesis of
proteins,  lipids and the elimination of  harmful  substances,  are correlated with the work of the
digestive system, etc.
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Synectics  can be used when explaining a new topic, when the process of mastering new
knowledge is  controlled as  much as  possible by the teacher,  so that  there are  no too abstract,
blurred and violating the general laws of biology decisions.

The  method  of  mental  maps  is  also  applicable  for  the  development  of  system-creative
thinking. Its essence is to visualize, organize the flow of creativity and bring it into the system
using diagrams. This method is suitable for almost any of the topics of the biological discipline.
For example, in the center of the board, we place the concept of "nervous system", then write down
the parts of which it consists (central and peripheral) and begin to draw lines from these concepts,
explaining their functions. In this case, you can use small drawings (a nerve cell, a segment of the
spinal  cord),  different  colors,  arrows and signs.  As a result,  all  the keywords  should help you
quickly  remember  the  concept.  Mental  maps  are  a  universal  way  to  develop  system-creative
thinking and can be used both when explaining a new topic and in the form of homework.

The Cinquain method is a simple but fairly effective tool, built on constraints that students
can avoid. It helps to find a new solution to the problem and can be used in the implementation of
topics related primarily to the consolidation of educational material in biology. So, when studying
photosynthesis, cinquain may look like this:

1. Photosynthesis 
2. Light, dark (phases are assumed) 
3. Occur, form, breathe 
4. Creating oxygen by green plants 
5. The process.
In the presented methods of developing system-creative thinking, attention is focused not so

much on the organization and processing of knowledge, but on awakening students ' interest in the
biological  discipline,  which  is  the  initial  motivating  stage  for  creativity.  Technologies  for  the
development of system-creative thinking are a set of methods and techniques adapted to the content
of the subject «Biology», and logical, not violating the system of biological knowledge.
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ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В ЭТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ БЕЛАРУСИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ

Проблема  патриотизма  и  патриотического  воспитания была  и  остается  одной  из
самых актуальных проблем любого общества.  Патриотическое воспитание у белорусского
народа всегда играло особую роль в решении задач, касающихся формирования личности. В
целом же, рассуждая о феномене патриотизма, следует отметить его неразрывное единство с
нравственными ценностями и идеалами, господствующими в духовной сфере конкретного
социума. Патриотизм как искренняя привязанность к своей земле, к ее народу, ее прошлому,
традициям, культуре, обычаям является одной из наиболее фундаментальных традиционных
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духовно-нравственных  ценностей  белорусского  народа,  его  важнейшим  духовным
достоянием. Накопленный предшествующими поколениями педагогический опыт в области
воспитания патриотизма остается актуальным и востребованным в современном мире.

Тема  патриотизма,  представляющая  собой  сквозную  тему  как  белорусского
народного  фольклора,  национальной  культуры  и  искусства,  так  и  общественно-
политической  и  педагогической  мысли,  нашла  отражение  в  творчестве  Я.  Чечета,  Ф.
Богушевича, А. Богдановича, Я. Коласа и др. Просветители Беларуси второй половины XIX
– первой половины ХХ ст.  оказались едины во мнении, что важно воспитывать в ребенке
любовь к своему народу, родному языку и национальной культуре.

Я.  Чечет,  поэт  и  драматург,  член  тайного  общества  филоматов,  всю свою  жизнь
посвятил  реализации  главной  цели  этого  общества  –  деятельности  на  благо  отечества.
Особое  внимание  филоматами  уделялось  вопросам  воспитания  молодежи  как  объекта,
сущность которого в наибольшей степени соответствовала бы идеальной модели человека –
«гражданина»,  «сына  отечества»,  «патриота».  Настоящим  гражданином,  по  мнению  Я.
Чечета, является тот, кто заботится об общественном благе, счастье, просвещении и славе
своего края, кто готов посвятить самого себя, все свои способности и возможности родной
земле.  Настоящий  гражданин  живет  не  только  в  соответствии  с  установленными
государственными законами, но и по законам нравственности, совести и религии. При этом
неотъемлемой обязанностью каждого гражданина является труд на благо всего общества:
«Тот, кто посвящает свой труд – физический или умственный – своему краю, все делает для
его  блага,  является  одновременно  полезным  обществу  человеком  и  уважаемым
гражданином» [2, с. 643].

Все творчество идеолога национального возрождения Беларуси Ф. Богушевича также
проникнуто патриотизмом, любовью к родному языку и земле, глубокой верой в творческие
силы белорусского народа. Одним из первых среди белорусских писателей он заговорил о
праве  белорусов  на  самостоятельность,  о  равноправии  белорусского  народа  и  его  языка
среди  других  народов.  Основной  проблемой  национальной  жизни  Ф.  Богушевич  считал
проблему языка: «Много было таких народов, что утратили прежде язык свой, … а потом и
вовсе замерли. Не покидайте же языка нашего белорусского, чтобы не умерли!» [1, с. 17] Ф.
Богушевич считал национальный язык важнейшей формой проявления духовности народа
(«язык есть одежда души»), наиболее устойчивым, основным признаком нации.

Белорусский  этнограф  и  фольклорист,  прогрессивный  педагог  А.  Богданович
неотъемлемым качеством гармонически развитой личности считал патриотизм. Воспитанию
патриотизма,  т.  е.  любви  к  Родине,  отмечал  педагог,  должны  служить  родной  язык,
произведения  народного  творчества,  художественная  и  историческая  литература.  А.
Богданович, наряду с  И. Кулаковским, Я. Чечетом, П. Шпилевским,  полагал, что в основе
формирования  любви  к  Родине  лежит  любовь  к  родной  природе.  Формирование
положительного  отношения  к  природе,  по  мнению А.  Богданович,  происходит  в  семье,
которая знакомит ребенка знакомится с обычаями, белорусскими народными праздниками,
связанными  непосредственно  с  природой.  Пример  поведения  родителей  в  природе,  их
отношение к природе способствуют формированию любви к родному краю.

В любви к родной природе, слиянии человека с природой родного края проявляется и
патриотизм  Я.  Коласа.  Воспитание  патриотизма,  подчеркивал  он,  осуществляется  не  на
абстрактных понятиях и теориях, а на конкретных фактах. Оно начинается со знакомства с
окружающей действительностью, природой, родной местностью и людьми. В творчестве Я.
Коласа просматриваются такие важные идеи,  как воспитание в труде,  любовь к языку и
Родине.  В произведениях Я. Коласа  представлена философия жизни белоруса-труженика,
патриота  своего  отечества,  толерантного  и  человечного. Показывая  патриотизм
белорусского  народа,  писатель  отмечал  его  мужество  и  героизм,  любовь  к  свободе,
стремление защищать достоинство, свободу и независимость родного края.

Таким образом, патриотизм в творчестве просветителей Беларуси  второй половины
XIX – первой половины ХХ ст.  понимается как любовь к родной земле, родному языку,
традициям,  культуре,  обычаям  своего  народа.  Патриотизм  проявляется  в  настоящей
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преданности родному краю, трепетном отношении к природе, уважительном отношении не
только к своей культуре, но и культуре других народов. Патриотизм измеряется реальной
готовностью служить своему народу, посвятить самого себя, все свои способности родной
земле. 
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СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Современный этап  развития общества  главной задачей  образовательной  политики
определяет  обеспечение  качества  образования  на  основе  соответствия  перспективным
потребностям личности,  общества  и  государства.  Формирование личности,  способной к
реализации  своих  возможностей,  социально  устойчивой  и  одновременно  мобильной,
адаптирующейся,  способной  вырабатывать  и  изменять  собственную  стратегию  в
меняющихся  обстоятельствах  жизни  –   главная  цель  современного  образования,
отвечающая  социальным  запросам.  В  этом  контексте  профориентационная  работа
приобретает  особое  значение  и  становится  важнейшей  функцией  образовательного
процесса. 

В  УО  БГСХА  профориентационную  работу  возглавляет  ректор.  Координируют
работу  первый  проректор  и  проректор  по  учебной  работе.  Непосредственно  ректору по
организации проведения профориентационных мероприятий подчиняются начальник отдела
профориентационной  работы  и  проректор  по  УВР.  За  проведение  профориентационной
работы  на  факультетах  отвечают  деканы  факультетов.  Профориентационную  работу  в
районах организуют и отвечают за эффективность ее проведения зав. кафедрами. Для этого
привлекаются сотрудники кафедр. Также для распространения рекламной информации об
академии активно привлекаются студенты очной и заочной форм получения образования.
Их работу координируют деканы факультетов.

Профориентационная  работа  в  УО БГСХА ведется  по  следующим  направлениям:
информирование школьников и учащихся колледжей о деятельности академии, имеющихся
специальностях  и  направлениях  подготовки  специалистов,  о  ее  главных  преимуществах
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путем непосредственного посещения учреждений образования, встреч со школьниками,  их
родителями, участия в районных слетах, через сайт УО БГСХА, СМИ, телерадиовещание;
издание  газет,  буклетов,  плакатов,  афиш  и  другой  рекламной  продукции  с  условиями
приема  в  академию,  подготовка  фильма  и  презентаций  об  академии;  организация  и
проведение Дней открытых дверей в академии; организация и проведение экскурсий для
выпускников  средних  школ,  гимназий,  колледжей  с  целью  знакомства  их  с  учебным
процессом,  материальной  базой  и  достопримечательностями  академии;  организация  и
проведение репетиционного и централизованного тестирований, олимпиад и конкурсов по
учебным  общеобразовательным  и  специальным  дисциплинам;  организация  очных
краткосрочных подготовительных курсов для абитуриентов поступающих на сокращенную
форму  получения  образования;  организация  и  проведение  анкетирования  школьников  с
целью создания базы потенциальных абитуриентов УО БГСХА в разрезе специальностей;
тесное  сотрудничество  с  отделами  образования  рай(гор)исполкомов,  комитетами  и
управлениями по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов и райисполкомов с
целью  организации  и  проведения  выездных  профориентационных  мероприятий  по
выполнению контрольных цифр приема, в т.ч. по целевому набору. 

За  2019-20  уч  год  сотрудники  кафедр  приняли  участие  в  районных  слетах  под
рубрикой  «Моя  профессия».  Рекламная  информация  об  академии  с  условиями  приема
опубликована в районных и республиканских СМИ (36 публикаций), изданы специальный
выпуск  газеты  «Советский  студент»  общим тиражом  3500  экземпляров,  цветной  буклет
(10000  экз.),  журнал  (2000  экз.),  созданы  видеофильмы  и  презентации  об  академии.
Проведены  Дни  открытых  дверей,  на  которых  участвовали  школьники  из
близкорасположенных  районов  группами,  так  и  отдельные  учащиеся  с  родителями  из
различных районов республики.

Важным  этапом  в  профориентационной  работе  является  знакомство  выпускников
школ  с  учебным  заведением.  Силами  приемной  комиссии  и  преподавателями  кафедр
проведено  22  экскурсии,  в  результате  которых учащихся  школ,  гимназий,  средних
специальных учреждений образования познакомились с учебным процессом, материальной
базой  и  достопримечательностями  академии.  Для  создания  электронной  базы
потенциальных абитуриентов УО БГСХА было изготовлено 15000 анкет для анкетирования
выпускников  школ.  Анкетирование  проводилось  ППС  академии.  Для  распространения
информации  и  проведения  профориентационных  мероприятий  в  период  прохождения
практик,  на  встречах  с  выпускниками,  на  выставках-ярмарках  вакансий,  академической
субботе привлекались студенты очной и заочной форм получения образования. 

В процессе  профориентационной работы необходим мониторинг,  обеспечивающий
адекватную  оценку  результата  и  позволяющий  корректировать  проводимую  работу.  По
итогам вступительной кампании был проведен опрос среди студентов-первокурсников на
тему «Профессиональный выбор и удовлетворенность предоставляемыми услугами». 

На основании полученных результатов  можно сделать выводы о том, что основными
мотивами поступления в УО «БГСХА» в 2020 году явились привлекательность избранной
специальности для абитуриентов (33,02 % опрошенных) и престижность вуза (32,39 %), в
чуть меньшей степени привлекали поступающих такие причины как невысокий конкурс при
поступлении по сравнению с другими учреждениями образования (28,93 %) и возможность
получения высшего образования (24,84 %), также весомыми оказались такие причины как
высокая  степень  вероятности  трудоустроиться  по  избранной  специальности  (20,44  %)  и
стремление заняться собственным делом, стать квалифицированным, грамотным фермером,
основателем собственного дела (20,13 %).

Обстоятельствами,  в  большей  степени  способствующими  выбору  УО  БГСХА  в
качестве места учебы, явились советы родителей или семейная традиция (39,94 %), агитация
друзей из числа студентов академии (28,64 %), а также агитация преподавателей академии
(24,21 %). В гораздо меньшей степени на решение поступить в УО БГСХА оказали влияние
советы школьных учителей или преподавателей колледжа, техникума (17,61 %) и реклама в
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СМИ  (9,43  %).  В  приведенном  опросе  принимали  участие  318  человек,  из  них  60,6  %
составили парни и 39,4 % девушки.  

Эффективность  профоориентационной  работы  высшего  учебного  заведения  во
многом зависит от четкого определения целей и задач профессиональной ориентации на
каждом уровне/ступени  обучения  и  для  каждого  структурного  подразделения  с  позиций
личностно-ориентированного  подхода.  Профориентационная  работа  вузов  сегодня  −  это
многоаспектная, целостная система научно-практической деятельности всего коллектива (и
прежде  всего  служб  профориентации),  решающего  комплекс  социально-экономических,
психолого-педагогических задач по формированию профессионального самоопределения у
абитуриентов  и  профессиональной  направленности  у  студентов,  соответствующих
индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества  в кадрах высокой
квалификации.  Данная  система  создана  и  работает  в  УО  БГСХА.  Проводится
многоаспектная  работа  с  выпускниками  и  потенциальными  абитуриентами  из  числа
работающей молодежи. 

На  основании  проведенного  мониторинга  можно  сделать  выводы  об
удовлетворенности  абитуриентов  качеством  профориентационных  мероприятий.  Стоит
отметить, что в целом степень удовлетворенности проведенной в 2020 году профориентации
со  стороны  поступивших  в  академию  достаточно  высокая.  Работа  приемной  комиссии
(вежливость, доброжелательность и тактичность, предоставление необходимой информации
о профессии и специальности, проживании и др., оперативность) оценена опрашиваемыми в
4,49 балла (87,25 % опрашиваемых) из 5 возможных, организация и качество обучения  при
освоении программы краткосрочных курсов для поступающих оценено в 4,13 балла (78,25
%), организация и качество проведения Дней открытых дверей оценено в 4,10 балла  (77,50
%), общая удовлетворенность составила 4,08 балла (77,00 %). 
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Майборода О. Л.

РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В СУСПІЛЬСТВІ УКРАЇНИ

Сьогодні важко знайти того, хто ніколи не чув про неформальну освіту. Порівняно із
ситуацією, яка склалася десять років тому, це, очевидно, нонсенс. Інша справа, що в Україні
люди часто помилково визнають неформальну освіту, а це означає, що це або випадкова гра,
або практика, призначена суто для розваги, або вона спрямована на дуже обмежену сферу
ораторських навичок чи колективної роботи. Хоча інші форми навчання чітко визначені,
порівняно  неформальна  освіта  нещодавно  досягла  відносного  компромісу  у  світі
дослідників та практиків.

Що ж таке ця неформальна освіта? Поняття неформальної освіти дорослих частково
збігається  з  такими  поняттями,  як  «додаткова»  і  «продовжена»  освіта.  Однак  саме
неформальна  освіта,  як  ніяка  інша,  безпосередньо  відображає  й  задовольняє  особистісні
потреби  й  запити  індивідуума,  мобілізуючи  тим  самим  його  природну  здатність  до
самовдосконалення,  до  духовного  внутрішнього  зростання.  Таким  чином,  створення
системи  неформальної  освіти  може  забезпечити  умови  для  самореалізації  кожної
особистості, морального вдосконалення за рахунок надання широких можливостей у виборі
напряму й форм освітньої діяльності, як у професійній сфері, так і в різних сферах дозвілля
[4]. Простіше кажучи це коли ти вчишся самотужки. Сюди входять коучінг та репетитори,
короткі  курси,  лекції,  тренінги та  навіть  підвищення кваліфікації.  Головна перевага  -  це
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ефективність. Тобто, якщо мені потрібно вдосконалити свої професійні навички англійської
мови, я буду викладати граматику та словниковий запас на курсі, а не слухати лекції про те,
чому  вивчення  іноземних  мов  важливо.  Будь-яка  людина,  незалежно  від  віку,  статі  чи
професії, може отримати неформальну освіту. Не дивно, що 18-річний студент та 45-річний
бізнесмен можуть слухати одне і  те ж навчання.  Крім того,  ті,  хто вирішить самостійно
розвиватися, можуть внести корективи відповідно до вашого графіку або побажань.

Неформальна освіта ґрунтується на трьох важливих засадах:
«Вчитися в дії» – отримання різних вмінь під час практичної діяльності. Цей принцип

реалізується  на  практиці  в  першу  чергу,  через  велику  кількість  практичних  вправ  та
обов'язкове опрацювання теоретичного матеріалу на практичному ґрунті (наприклад, через
роботу в малих групах чи в рольових іграх).

«Вчитися  взаємодіяти» – цей  принцип  передбачає  навчання  роботі  в  команді  та
спонукання  до  співпраці  з  оточенням.  Мультиплікаторам  у  сфері  неформальної  освіти
важливо пам'ятати, що люди найбільш ефективно навчаються у групах та один від одного.
використання роботи в малих групах на будь-якому тренінгу, що дає великий простір для
горизонтального навчання всередині групи.

«Вчитися  вчитися» – отримання  навичок  пошуку  та  обробки  інформації,  а  також
вмінь аналізувати власний досвід та отримувати з нього живі знання [3].

За такі тренінги або лекції не обов’язково платити. Часто їх проводять громадські
організації, волонтери та навіть університети (їх небагато). 

Про такий формат навчання йдеться в Законі України «Про освіту»:  «Неформальна
освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає
присудження  визнаних  державою  освітніх  кваліфікацій  за  рівнями  освіти,  але  може
завершуватися  присвоєнням  професійних  та/або  присудженням  часткових  освітніх
кваліфікацій» [5].

В Україні поки що не існує визнаних стандартів неформальної освіти, але є декілька
організацій,  які  займаються  розвитком  її  стандартів  та  показників  якості.  Серед  них
Українська Академія Лідерства,  Prometheus,  Міжнаціональний центр неформальної освіти
тощо. Натомість у країнах ЄС неформальна освіта сприймається роботодавцями на рівні з
формальною.  Її  розвитку  там  сприяють  міжнародні  організації  –  ООН,  ЮНЕСКО,
Європейський Союз, Рада Європи та інші [1].

На  разі   Україні  неформальна  освіта  не  передує  формальну,  хоча  вона  набирає
великих обертів. В даний час після проходження неформального навчання, отримані вами
сертифікати,  свідоцтва  можуть  допомогти  в  працевлаштуванні  (якщо  пройдений  курс
стосується посади на яку ви претендуєте); при відкритті власної справи та при підвищенню
кваліфікації тощо.

Це звучить суперечливо, але неформальна освіта в Україні є проблемою формальної
освіти. Зрештою, саме це явище є опозицією до стандартизованих меж університетських
стін, підручників та викладачів. Більшість курсів у вільних економічних зонах базуються на
навчальному змісті  викладачів,  тобто  їх  основою є  теорія.  Навпаки,  студентам  потрібна
практика, щоб добре засвоїти свою майбутню кар’єру.  Теорія має значення лише в тому
випадку,  якщо  ви  знаєте,  як  її  застосовувати,  так?  Саме  ця  неформальна  освіта  дає
можливості розвивати свої практичні навички.

Ідеальна формула: офіційна освіта плюс неформальна освіта, щоб досвід, отриманий
у результаті  саморозвитку,  міг  доповнити  досвід,  накопичений студентами в  навчальних
закладах.  Сьогодні  в  Україні  є  кілька  прикладів  поєднання  університетської  освіти  з
роботою  -  так  звана  дуальна  освіта.  Лекції  проводяться  в  аудиторіях,  а  практичні  та
актуальні проекти в компанії. Стипендії для цих студентів близькі до фактичної зарплати.
Таким чином, робота не шкодить навчанню; навпаки, вона стає частиною навчання. 

Якщо формальна  освіта  створює «загальну  базу»,  то  неформальна освіта  швидше
розвиває її, поглиблюючи компетентність у сферах, які представляють інтерес для тих, хто
навчається,  або  ж  формує  вміння  та  навички,  які  виходять  поза  межі  цілей  формальної
освітньої системи (наприклад, вміння справлятися з проблемами та стресовими ситуаціями,
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вміння критично мислити та брати участь в суспільно-політичних процесах, уміння жити в
умовах різноманітності та динамічних змін у суспільстві, уміння вчитися тощо) [2].

Отже, насправді неформальна освіта - це можливість. Саморозвиток, можливості для
самореалізації;  отримання  нових  знань  та  практичного  досвіду;  пошук  мотивації  та
натхнення. Якщо є можливості, їх слід використовувати.
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЗАНЯТИЙ ПО ХИМИИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «РАСТВОРЫ»)

Ментальные карты с каждым днем все чаще встречаются в сфере менеджмента для
организации  и  систематизации  материала,  решения  различного  рода  задач,  для
планирования. Так как эти карты весьма красочны и функциональны, то можно их включить
в  образовательный  процесс.  Так,  на  примере  предмета  «Химия»  можно  составить
ментальные  карты  самостоятельно,  будь  то  учащийся,  либо  учитель.  Систематизируя
материал учебника, таким образом, мы развиваем творческий подход и способность видеть
главное  среди  массивного  текста  [1,  c.  59].  Так,  на  примере  темы 8  класса  «Растворы»
можно создать данные ментальные карты (рис. 1, рис. 2). 
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Рисунок 1. - Ментальная карта «Смеси»
Начиная с параграфа «Смеси» мы окунаемся в сложный мир химических соединений.

После тщательного изучения параграфа о смесях мы формируем причинно-следственную
связь с масштабной темой «Растворы». 

Рисунок 2. - Ментальная карта «Растворы»
В  ходе  эксперимента  было  выявлено,  что  при  внедрении  на  занятиях  таких

ментальных карт продуктивность и усвоение материала повысились на 15%. В связи с этим
можно сделать вывод, что ментальные карты должны быть включены в учебный процесс в
качестве  научно-методического  сопровождения  учителей  и  учащихся.  Также  тема
«Растворы» в дальнейшем изучается в 11 классе. Поэтому данные карты могут пригодиться
как для изучения нового материала, а также для обобщения и систематизации знаний.

Список использованных источников
1.  Freiman,  Thomas;  Schlieker,  Volker,  Concept  Map/Begriffsnetz.,  In:

Naturwissenschaften im Unterricht. Chemie, (2001) 64-65, S. 58-63.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО
ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

В условиях глобализации и реформирования образования, перехода на многоуровневую
подготовку  профессиональных  кадров  особое  значение  приобретает  формирование
коммуникативных умений и навыков будущих специалистов. Хорошее владение языком как
средством общения необходимо не только для успешной учебы в высшей школе, но и для
формирования творческой личности, социально ориентированной, мобильной, чувствующей
себя уверенно в различных ситуациях бытового, делового и профессионального общения. В
настоящее время важным условием полноценного профессионального образования является
умение  специалиста  встраиваться  в  неустойчивую  профессиональную  среду:  требования
работодателей  к  профессиональным  навыкам  постоянно  меняются,  и  адаптацию  к  этим
изменениям  обеспечивают  в  том  числе  и  сформированные  коммуникативные  умения  и
навыки.

Проблемы формирования коммуникативной  компетентности  специалистов широко
представлены в исследованиях многих ученых: И.Л.Бим, М.Д. Вятютнева, Д.И. Изаренкова,
И.А.Зимней,  Е.М. Кузьминой, А.К.Марковой  и др. При этом в последнее время проблемы
коммуникативной компетентности выходят за рамки чисто филологических дисциплин и
приобретают междисциплинарный характер.  И.А. Зимняя  определяет коммуникативную
компетенцию    как  «актуальное,  формируемое  качество  личности,  основывающееся  на
знаниях,  интеллектуально и личностно-обусловленная социально-профессиональная  черта
человека, его личностное качество» [2, с. 39]. 

Составляющими  коммуникативной  компетенции   являются  высокий  уровень
владения языком, его выразительными лексическими, грамматическими, стилистическими
средствами;  эффективное   и  уместное  использование  жанрового  разнообразия
профессиональной  речи;  владение  логическими  и  языковыми  средствами  убеждающей
аргументации;  знание риторических правил и законов общения в  различных деловых  и
профессиональных ситуациях и т.д. Реализация коммуникативной компетенции специалиста
тесно  связана  также   с  его  личностными  качествами  (эмоционально-волевыми,
креативными,  суггестивными,  перцептивными),  с  владением  технологией  общения  и
контакта, знанием психологических особенностей личности. 

Вместе  с  тем,  как  показывают  результаты  проведенного  исследования,  уровень
общей  коммуникативной  культуры  студентов  аграрного  вуза  зачастую  не  соответствует
требованиям современного общества, они не владеют технологией ведения деловых встреч,
бесед  и  переговоров,  умениями  активного  слушания,  моделирования  своей  позиции,
установления межличностных и деловых контактов. 

В ходе проведенного нами опроса студентов  2 курса экономического факультета  (65
человек), было установлено, что формирование коммуникативной готовности студентов  к
профессиональной  деятельности  является  актуальной  проблемой.  76%  опрошенных
отметили,  что  нуждаются  в  знаниях  по   грамотному  оформлению  различных  видов
профессиональных  текстов;  81  %  опрошенных  респондентов   недостаточно  владеют
методами  и  тактиками  аргументации,  умением  выстраивать  доказательства  в  споре,
публичном  выступлении;  72%  нуждаются  в  знаниях  по  использованию  риторических
выразительных  средств  и  средств  речевого  воздействия  в  различных  жанрах  делового
общения (беседа, совещание, переговоры и др.).

К сожалению,  при подготовке специалистов аграрного  профиля не предусмотрено
обучение деловой коммуникации. В этой связи актуализируется значение таких социально и
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культурно  значимых дисциплин,  как  «Философия»,  «Основы  психологии  и  педагогики»,
«Социология»,  «История»,  «Психология  межличностных  отношений».  Именно  эти
гуманитарные  дисциплины  призваны  развивать  личностные  качества  студентов,
коммуникативные навыки, без которых невозможна успешная социализация молодых людей
в современном обществе и их профессиональное развитие. Например, при изучении таких
тем,  как  «Межличностные  конфликты»,  Взаимодействие  людей  в  малых  группах»,
«Межличностные отношения и общение», «Руководство и лидерство», «Стили руководства
в управлении» и других, целесообразно рассмотрение теоретического материала проводить
с использованием интерактивных технологий, вовлекать в обсуждение актуальных проблем
всех студентов через их взаимодействие в малых группах. 

Необходимо также обратить внимание на усовершенствование организации работы
студентов на семинарском занятии. Так, один из способов активизации студентов на занятии
– реферат – актуален, когда необходимо раскрыть какую-либо тему или ее важный вопрос,
изучив дополнительно монографии, специальную литературу, проанализировать различные
точки  зрения  на  проблему.  Эффект  от  подготовки  реферата  предполагается  двойной:  с
одной  стороны,  подготовивший его  студент  развивает  свои  аналитические  и  творческие
способности, работая с различными  материалами, с другой стороны,  студенческая  группа
задает вопросы, вступает в дискуссию, что ведет не только к усвоению учебной темы, но и к
активизации коммуникативных навыков студентов. Альтернативой реферату может служить
подготовка  эссе  различных вариаций (сравнивающего,  критического,  аналитического  – с
постановкой конкретных задач и обоснованием позиции, аргументацией собственной точки
зрения).

При  этом  преподаватель  должен  учитывать  актуальность  тематики,  доступность
информации,  личностные  особенности  студентов,  связь  предлагаемых  для  обсуждения
вопросов  с  будущей  профессиональной  деятельностью  студентов.   Творчески  мыслить
должен  не  только  студент,  но  и  преподаватель,  который  подбирает  и  использует
определенные методы и формы обучения.

Полагаем,  что  активные  методы  являются  наиболее  эффективными  для
формирования  коммуникативной  компетенции,  поскольку  они  обеспечивают  высокую
степень  мотивации  студентов,  их  активную  вовлеченность  в  процесс  коммуникации  и
обязательность  взаимодействия  между  собой.  Активные  методы  способствуют  развитию
профессиональной компетенции, «поскольку в процессе общения формируются социальные
умения и навыки профессионального, межличностного и межкультурного взаимодействия и
выстраивания отношений в условиях, приближенных к профессиональной деятельности» [1,
с.10].

В  учебном  процессе  должны  применяться  активные  формы  и  методы,
способствующие  формированию  жанрового  разнообразия  профессиональных  и  деловых
речей (совещание, коммерческие переговоры, служебные беседы, дискуссии, споры, прием
посетителей,  общение  в  условиях  конфликта  и  т.д.).  Коллективное  обсуждение
профессиональных  ситуаций,  целенаправленная  работа  над  деловым  стилем  общения,
стилистическое  редактирование  текстов,  поиск  наиболее  выразительных  и  убедительных
риторических  средств  воздействия  позволят   развивать  и  совершенствовать
профессиональную культуру речи будущих специалистов. 
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НАРОДНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ КАК ОСНОВА ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ БЕЛОРУСОВ

В современном мире установились тенденции обострения экологических проблем,
основной причиной которых является сложившееся в обществе потребительское отношение
к  природе  преобладающее  над  природосберегающим.  Изменить  такой  характер
взаимодействия человека со средой обитания необходимо, прежде всего, с экологического
воспитания и приучение подрастающего поколения к систематической охране природы. В
этом  отношении  значительную  роль  может  сыграть  народная  педагогика, содержащая
ценные  экологические  идеи  и  опыт  воспитания,  которые  позволят  обогатить
педагогическую систему.

В народной педагогике большое внимание уделялось воспитанию у детей любви к
природе,  пониманию  ее  многогранной  ценности,  развитию  чувства  уважения,
эмоциональной близости с миром живой природы и сопричастности к ней.

Белорусы знакомили подрастающее поколение с представителями местной  фауны:
домашними и дикими животными,  птицами,  рыбами,  насекомыми.  Формировали умения
узнавать их по внешнему виду,  видеть в них признаки живого организма: способность к
питанию, дыханию, движению, росту и размножению. Эти знания широко использовались
при охоте, рыболовстве, пчеловодстве, а также в различных сферах домашней деятельности.

В  соответствии  с  религиозно-мифологическим  миропониманием  человек  наделял
природу  жизненной  силой,  одушевлял  и  одухотворял  живую  природу  и  ее  явления.
Традиционное  воспитание  белорусов  ориентировало  подрастающее  поколение  на
уважительное  отношение  к  представителям  фауны.  Так,  среди  насекомых  наибольшим
почитанием пользовалась  пчела.  Белорусы  относились  к  ней как  к  Божьему служителю,
наделяли ее святостью. По народным представлениям пчелы водились только среди добрых
и непорочных людей, а злых они не любят, считали, что пчелы кусают только грешного
человека. Белорусы ценили ее за целебные свойства, а также и за ее трудолюбие, поэтому
нередко наивысшей похвалой для женщин было сравнение ее с пчелой:  «Мая жонушка-
Божая пчолачка».  Пчела  считалась  насекомым  не  только  полезным,  но  и  умнейшим
существом,  потому что  «куды яна не паляціць за мёдам, то не заблудзіць» [1, с.  311]. В
белорусских  заговорах  пчелиную  мать  величали  нежными  чувственными  образами
«райскай  птушкай»,  «пчаліцай-царыцай»,  в  волшебных  сказках  она  представала  в  виде
чародейного помощника героя [2, с. 5, 10]. 

Особое  внимание  наши  предки  уделяли  и  муравьям,  которые  символизировали
трудолюбие и плодовитость. Крестьяне считали, что муравьи ведутся только у «чистых» во
всех отношениях людях. Они служили своеобразным ориентиром при определении места
построения  домов.  На  Полесье  перед  возведением  сарая  муравьев  привозили  из  леса  и
оставляли на предполагаемом месте постройки:  «Калі мурашкі распаўзуцца, то нячыстае
месца  –  там  нічога  не  строй» [3  ,  с.  18].  Эти  насекомые  выступали  и  как  эталон
кропотливого  труженика,  поэтому  взрослые  приучали  своих  потомков  при  выполнении
различных видов работ быть усердными и старательными, как муравьи. 

Умения человека идентифицировать себя с объектами живой природы, понимание и
осмысление  их  роль  в  природе  и  в  жизни  человека,  эмоционально  воздействовали  на
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личность  и  способствовали  усилению  мотивов  совершать  добрые  дела,  проявлять
осознанную заботу о природе. Родители требовали от детей не разрушать муравейники и не
убивать  муравьёв,  иначе  такой  поступок  расценивался  как  зловредный.  Не  допускали
уничтожать и пчелиные ульи, так как это отождествлялось с разрушением храма Божьего, а
погубить  их  рой  приравнивалось  к  убийству  человека.  Не  случайно  белорусы  говорили:
«Калі чалавек украдзе ці разбурыць калоду з пчоламі, то яго варта павесіць на гэтай жа
сасне» [1, с. 310]. 

Традиционное  воспитание  белорусов  формировало  установки  и  на  бережное
отношение к  дикой  природе,  содействовало сохранению видового  разнообразия,  как  для
настоящих, так и для будущих поколений. В народе для охотников устанавливались нормы
добычи живности.  Не  дозволялось убивать  дичь  без  особой надобности,  ради  потехи.  К
примеру,  бобры  охранялись  законом,  который  воспрещал  ловить  и  убивать  животных,
разрушать их поселения или выгонять их с места обитания. Одним из мотива заботливого
отношения к природе являлось и проявление сочувствия: «Усе бабры – дабры, адна выдра
ліхая». 

Народные представления о диких животных обусловили акцентирование внимания
на таких качествах личности как сопереживание, отзывчивость, ответственность. Родители
формировали у подрастающего поколения умения предвидеть последствия своих действий
по отношению к живой природе: «Арабіны і каліны сцінаць няможна, бо іх ягадкамі птушкі
ўвосень жывяцца» [3,  c.  148].  Народная мудрость  призывала добровольно и сознательно
сообразовывать поведение человека в природе по древнему принципу морали добра и зла. В
народе существовал самобытный свод норм и правил поведения в окружающей среде. Среди
людей бытовало твердое убеждение, что тот, кто заберёт с дупла у белки все орехи, значит,
совершит большой грех, так как: «гэта ўсё роўна, што адабраць хлеб у чалавека» [4, с. 49].
Действовало и предписание препятствовавшее убивать и даже оскорблять животных и птиц:
«Цецярук не робіць нікому зла, і яго грашно убіваць, як бы не то, што чортам дружыцца»
[5, c. 127].

Необходимо  подчеркнуть,  что  представленные  мировоззренческие  установки
реализовывали определённый природоохранный смысл и держали человека в общепринятых
рамках «правил», которые он должен был усвоить и превратить в устойчивые стереотипы
экологосообразного  поведения.  Таким  образом,  экологические  ориентации  народного
сознания  были  наполненные  эмпирическим  опытом,  религиозно-мифологическим
миропониманием и выражали смысложизненные устремления личности.
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НРАВСТВЕННО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
В НАСЛЕДИИ И. ЕЛЕНСКОГО И Ф. КАРПИНСКОГО

Вторая половина XVIII  – первая половина XIX в. – это важный период в развитии
общественной мысли Беларуси.  Идеи,  выдвинутые прогрессивными мыслителями первой
половины XVIII в. получили дальнейшее развитие в трудах известных просветителей – И.
Еленского,  Ф.  Карпинского и др. Концепции этих просветителей основывались на идеях
гуманизма, справедливости и равенства. Прогрессивные изменения в обществе связывались
с  необходимостью  повышения  образованности  людей,  всестороннего  гармоничного
развития личности.

Взгляды  И.  Еленского,  выдающегося  белорусского  мыслителя,  как  и
западноевропейских мыслителей Т. Мора и Т. Кампанеллы, были своеобразным сочетанием
гуманистических,  просветительских  и  утопических  идей.  Основой  его  гуманистических
идей  была  критика  крепостничества,  которая  рассматривалась  им  как  бесчеловечная
система,  пронизанная  несправедливостью,  физически  и  нравственно  калечащая  человека
труда. Уничтожение бесчеловечного строя ведет к возрождению человеческого в человеке.
Мысли о несправедливо устроенном обществе просветитель изложил в труде под названием
«Благовесть».  В  данном  произведении  гуманизм  И.  Еленского  тесно  связан  с  его
утопически-коммунистическими идеями. Переход к справедливо устроенному обществу, по
мнению мыслителя, должен быть мирным и бескровным: «Во время открытия благовести да
никто из народа да не будет мстительный, хотя бы и сущих варваров помещиков своих не
убивать  и  не  мучить,  ибо  бог  на  убивцев  строго  взыщет…»  [1,  с.  154].  Справедливое
общество  предусматривает  общность  земли и собственности,  совместный труд,  высокую
нравственность и  общинно-коммунистические мероприятия,  направленные на подготовку
людей к новому обществу доброжелательности, всеобщей честности и взаимопомощи.

В  утопиях  всегда  особое  место  занимал  этико-педагогический  вопрос.  Проблема
духовно-нравственного воспитания является основной в социальной политике идеального
общества.  После установления строя «благовести»,  т.  е.  общества всеобщего равенства и
счастья,  образование,  по  мысли  И.  Еленского,  должно  стать  всеобщим,  обязательным  и
доступным: «Школы во всех уездах,  в  деревнях, селах, монастырях должны быть, учить
обоего  пола юных людей  грамоте…» [1,  с.  153].  Также просветитель  ратовал  за то,  что
образование  должно  быть  разносторонним и  включать  в  себя  гражданское,  умственное,
нравственное и трудовое воспитание. К тем, кто не хотел учиться, из-за лени или по каким-
либо  другим  причинам,  предполагалось  применять  меры  морального  осуждения.  Таким
образом, основой идеального общества, считал И. Еленский, должна стать строгая мораль,
всеобщее образование, справедливые и простые законы, в основе которых – любовь, добро и
согласие.

Нравственно-гуманистические  идеи  представлены  в  творчестве  выдающегося
польского поэта Ф. Карпинского, чья жизнь и творчество были тесно связаны с белорусской
культурой.  Наибольший  интерес  в  своем  творчестве  просветитель  проявлял  к  проблеме
человека и его положению в мире. Его произведения пронизаны состраданием к простому
человеку  труда,  осуждением  жестокости  помещиков.  Ф.  Карпинский  как  гуманист,
замечающий  страдания  людей  и  стремящийся  помочь  им,  являет  собой  пример
гармонического единства слова и дела. 

Центральным  понятием  своей  нравственно-гуманистической  концепции  Ф.
Карпинский  сделал  понятие  «сердечность».  Сердечность,  как  выражение  истинно
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человеческого  качества  и  основа  межличностных  отношений,  проявляется  через  чувство
любви,  которое  трактуется  мыслителем  как  главный  принцип  бытия,  составляющий,  по
сути, человеческое счастье. Обращение человека к собственному «чуткому сердцу» является
реальным способом гармонизации человеческих отношений. и выправить самого человека.

Большое  внимание  Ф.  Карпинский  уделял  вопросам  воспитания  детей.  Им  была
обоснована педагогическая концепция, построенная на гуманном отношении к детям, т. е.
таком  отношении,  которое  требовало  от  наставника  сердечности,  внимательности  и
человечности по отношению к своим воспитанникам. Выделив три аспекта в воспитании
(физический,  общественный  и  нравственный)  просветитель  определил  приоритетность
каждого  из  них в  зависимости от  возраста  ребенка.  На первом этапе жизни (до  10 лет)
ведущая роль должна отводиться физическому воспитанию, поскольку государство, с точки
зрения мыслителя, прежде всего нуждается в здоровых, а уже потом в ученых людях. В этот
период  нельзя  ребенка  долго  держать  за  книгами,  он  должен  больше  быть  на  свежем
воздухе.  По мере взросления ребенка значимость приобретает общественное воспитание,
которое  включает  в  себя  и  обучение.  В  обучении,  которое  должно  строиться  согласно
природе человека, целесообразно учитывать интересы ребенка,  не следует принуждать его
учиться,  необходимо  заинтересовать  его,  т.  к.  заинтересованностью  можно  добиться
больше, чем принуждением. Кроме того, Ф. Карпинский выступал за смену деятельности в
процессе обучения, поэтому педагоги должны умело сочетать занятия с игрой, отдыхом и
физическими упражнениями. С детства,  утверждал  Ф. Карпинский, необходимо приучать
детей к труду, чтобы во взрослой жизни он уже не казался им таким тяжелым. 

Главной  задачей  педагогического  процесса  Ф.  Карпинский  видел  нравственное
воспитание, основная цель которого заключается в формировании  ориентиров поведения
человека:  уважение  к  труду  и  людям  труда,  уважение  к  старшим,  любовь  к  Отчизне,
способность  поставить  общественные  интересы  выше  личных.  Важным  средством
нравственного  воспитания  педагог  считал  этику.  В  нравственном  становлении  ученика
наряду с этическими знаниями исключительную роль, по мнению Ф. Карпинского, играет
пример учителя. Поэтому он предъявлял строгие требования к учителю. Педагог, с точки
зрения просветителя должен быть гуманным, справедливым и высоконравственным. Смысл
проявления этих качеств заключается в одинаковом отношении ко всем детям и взрослым
независимо  от  их  социального  положения.  Несмотря  на  то,  что  просветитель  был
сторонником  общественного  воспитания,  он  признавал  также  воспитательную  силу
семейного  воспитания,  в  частности  примера  родителей.  В  этой  связи  он  советовал
родителям следить, прежде всего, за своими словами и поведением. 

Таким образом, нравственно-гуманистические идеи И. Еленского и Ф. Карпинского
явились отражением своеобразных условий жизни белорусского народа в конце XVIII в. Эти
идеи  выразились  в  борьбе  против  крепостничества,  утверждении  равенства  и  свободы,
необходимости  проявления  сострадания  и  терпимости.  Фигуры  И.  Еленского  и  Ф.
Карпинского – это пример убежденных просветителей, которых возмущало все то, что, по
их мнению, является бесчеловечным (угнетение и унижение простого человека, жестокость
и  черствость  людей),  и  которые  выступали  за  необходимость  всеобщего  образования  и
всестороннее развитие личности.
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МЕХАНІЗМ КОЛЕКТИВНОЇ ОБОРОНИ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ ТА СИЛИ
У СВІТІ

Україна  на  законодавчому  рівні  закріпила  стратегічний  курс  європейської  та
євроатлантичної  інтеграції,  таким чином нормативно зафіксувавши чіткий та конкретний
вектор всієї майбутньої зовнішньої та внутрішньої політики на багато років вперед.

Виходячи з актуальних військово-політичних реалій, в яких опинилася наша держава,
а саме вже 7 років війни з Російською Федерацією, та окупація агресором частини наших
територій,  дане  рішення  є  цілком об’єктивним та  логічним перш за  все  з  військової  та
геополітичної  точки  зору,  оскільки  пошук  союзників  в  таких  випадках  завжди  стає
пріоритетом першої необхідності.

На  мою  думку  на  даному  етапі  треба  приділяти  більше  уваги  саме  питанням
поступового  зближення  з  блоком  НАТО,  ніж  входження  до  ЄС,  бо  сучасна  ситуація
військової  напруги,  яку  провокує  Росія  зосередивши  на  кордонах  з  нашою  державою
близько 26-28 батальйонно-тактичних військових груп, сама до цього підштовхує.

Північноатлантичний альянс це військово-політичний блок який здатен вирішити або
хоча би посприяти у вирішенні багатьох безпекових проблем нашої держави. Звісно мова
йде  і  про  впровадження  провідних  стандартів  та  принципів  у  армії,  і  про  проведення
спільних  навчань  та  операцій,  і  отримання  практичного  досвіду  злагодженої
міжнаціональної  роботи  у  секторі  національної  безпеки  та  оборони,   про  те  напевно
найбільш дієвим військовим механізмом по захисту є  механізм колективної  оборони,  це
принцип який з часом став фундаментальним положенням функціонування всього блоку.

Принцип колективної оборони зафіксований в одному з базових документів блоку, а
саме  в  Північноатлантичному договорі,  підписаному у 1949 році  у  Вашингтоні,  з  часом
даний договір став гарантією безпеки та стабільності для країн підписантів. У ст.5 даного
документу чітко зазначається про створення системи колективної оборони, яка в практичній
площині реалізується у вигляді конкретної схеми поводження, у разі нападу на одну країну
учасницю, це буде розглядатися як напад на всіх членів блоку, і всі інші країни допоможуть
військовими способами подолати цю агресію.

Дана  норма  за  багато  років  свого  існування  стала  дуже  дискусійним  питанням,
оскільки починаючи з самого моменту підписання договору вона ще ніколи не вступала в
дію (окрім виключно превентивних заходів у Перській затоці, Іраку чи країнах Балтії),  а
наявність у середині блоку країн та груп з дещо різними економічними та геополітичним
вподобаннями  робить  її  більш  декларативною  ніж  практичною.  У  разі  введення  в  дію
принципу колективної  оборони,  згідно 5 статті  Північноатлантичного договору,  держави
члени блоку  на  власний розсуд  обирають  види та  міру військової  допомоги країні  яка
зазнала  військового  нападу.  Тобто  питання  встановлення  доцільності  тих  чи  інших
допоміжних  дій  обирає  кожна  країна  самостійно,  і  тут  ми  можемо  спрогнозувати,  що
одностайності у повній та всебічній підтримці може і не бути, виходячи з вищенаведеної
тези стосовно різних політико-економічних позицій та вподобань країн членів блоку.

Наше  століття  стало  добою  коли  чіткі  рамки  які  відмежовують  мирний  час  від
військового плавно стираються, таке поняття як «гібридна війна» стало темою загального
вжитку та використання, наша держава тому яскравий приклад, ми починаючи з 2014 року є
центром російської гібридної агресії.

 Вся складність ситуація полягає в тому, що гібридна війна може реалізовуватися як
за допомогою  безпосередньо військових дій, так і за рахунок політичного, економічного
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тиску,  роботи  розвідувальних  органів,  діяльності  терористичних  організацій,  при  цьому
абсолютно не визнаючи даного факту країною, і тому цілком логічно питання консенсусу і
визнання  всіма  країнами блоку безпосереднього  факту військового  нападу на  конкретну
державу може мати багато обговорень та дебатів.

Якщо  вивести  дефініцію   то  можна  сказати,  що  допомогти  країни  яка  зазнала
військового нападу це обов’язок, про те вибір засобів та міри допомоги це виключне право
кожної окремої держави.

Тому,  якщо  підбити  підсумок  по  статі  5  та  інших  нормах  даного  договору,  та
виходячи  з  актуальних  геополітичних  розкладах  у  світі  можна  сказати,  що  питання
колективної оборони було, і надалі буде заходом забезпечення стабільності у світі, але не є
стовідсотковою гарантією всеохоплюючої підтримки країнами учасницями.

Якщо говорити  про  поняття  колективної  оборони  то  блок  НАТО  абсолютно  не  є
монополістом у надані такої допомоги,  нашій державі треба звернути на це увагу, виходячи
з того, що питання вступу України до складу блоку на даний момент не вбачається навіть  у
середньостроковій перспективі.

Мова йде про двосторонні договори щодо взаємну оборони з провідними країнами
світу,  сучасна  практика  доводить,  що  такі  прецеденти  можливі  і  поза  рамками
Північноатлантичного альянсу.

Прикладом витупають двосторонні домовленості про обов’язкову взаємну  військову
допомогу між США та такими країнами, як Великобританія, Філіппіни та Південна Корея.
Ідея даних документів це не тільки поглибити військову співпрацю, але і надати конкретні
гарантії допомоги у разі необхідності.

Якщо підсумувати все вищевикладене то можна  то можна сказати, що вступ до блоку
НАТО матиме багато позитивних моментів для нашої країни, починаючи від конкретних
змін у секторі національної безпеки та оборони і закінчуючи зміною нашого політичного
статусу, але вступ до НАТО не є автоматичною гарантією безпеки для України, оскільки на
зовнішньополітичній арені діє негласне правило, що власні інтереси кожної окремої країни
значно важливіші ніж інтереси іншої, навіть якщо вона знаходиться у скрутному становищі
та потребує допомоги.

Семенюк А.М., ст. гр. Д–22
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Науковий керівник: к. істор. н., доц. кафедри
соціогуманітарних технологій Луцького НТУ

Костюк М. П.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ І СВІТУ

З  часів  розпаду  СРСР  Росія  реалізувала  розвинуту  систему  антиукраїнської
пропаганди  та  дезінформації,  яка  мала  за  мету  формування  образу  ворога,  розкол
українського  громадянського  суспільства,  зміну  орієнтирів  соціального  та  політичного
розвитку  тощо.  Яскравими  ознаками  цієї  пропаганди  та  дезінформації  стали  ціла  серія
пропагандистських кліше та штампів. Аналізуючи сучасну російську пропаганду,  сучасний
французький  історик  Франсуаза  Том  зауважила,  що  вона  «є  значно  ефективнішою  за
радянську.  А  наслідки  від  неї  набагато  гірші.  Ця  пропаганда  звертається  до  всіляких
темних  пристрастей:  образ,  заздрощів,  комплексів  меншовартості,  ксенофобії,
ненависті... Вони завжди існували й мали певну силу, але якщо їм дати змогу виявити себе
на повний голос, усі ці негативні почуття стають руйнівними» [1]. Путінська пропаганда не
має  позитивного  елемента.  Вона  винятково  негативна,  навчає  ненависті  та  зневазі  до
людства й тим забезпечує свою ефективність.
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Саме такий тип пропаганди покладений в основу інформаційної війни Росії  проти
України,  яка  ведеться  вже  давно  і  всіма  можливими  засобами  Її  непрямими  жертвами
виявляються не тільки українці, але й десятки мільйонів людей у всьому світі.  Причому
першими її жертвами ще початком російського вторгнення в Україну стали самі росіяни:
пропаганда майбутньої війни проти України охопила практично всі сфери їх суспільного та
приватного життя. Тема російської збройної агресії  проти України набула популярності у
російській художній літературі та на інтернет-форумах, стала елементом дитячої творчості.
До інформаційної війни долучилася й велика частина представників російської культури,
продукція яких прямо або непрямо славить ницість, звеличує побут та звичаї представників
злочинного  світу,  героїзує  представників  російських  силових  структур  тощо.  На  думку
активістів  кампанії  з  бойкоту  російського  кіно,  Росія  проти  України  веде  інформаційну
війну  також  через  кінематограф.  А  в  збройних  силах  РФ  створені  спеціальні  війська
інформаційних операцій, які займаються контрпропагандою.

Головною  ж  зброєю  російської  влади  в  інформаційній  боротьбі  у  світовому
інформаційному просторі, на думку Саймона Шустера, є глобальна мережа Russia Today  Її
аудиторія станом на 2015 рік налічувала 700 мільйонів чоловік у понад 100 країнах світу.
Бюджет Russia Today на 2012 рік становив €275 млн, а у 2014 — вже 500 млн доларів. Цей
канал станом на 2012 рік посів перше місце у світі за розмірами державних витрат на одного
працівника, які сягнули $183 тис. на людину [2].

Одним з  найбільш показових прикладів  російської  дезінформації  та фальсифікації
став  інформаційний супровід  збиття літака  MH17,  де  Росія  застосувала  широкий спектр
заходів у спробах приховати свою причетність до злочину. 20 грудня 2017 року Комітет з
розвідки та безпеки парламенту Великої Британії у своїй доповіді спеціально підкреслив, що
Росія  веде  інформаційну  війну  в  масовому  масштабі,  що  виражається  у  інтенсивній,
багатоканальній пропаганді, що ведеться з метою переконати світ у тому, що Росія не несе
відповідальності за збиття літака MH17 [3].

Деструктивну  роль  російської  інформаційної  війни,  на  жаль,  недооцінюють  у
багатьох  державах.  Хоча  деякі  контрзаходи  проводяться.  Так  23  листопада  2016  року
Європарламент  ухвалив  резолюцію  про  протидію  російській  пропаганді.  Президент  РФ
Володимир Путін відреагував на це, назвавши роботу російських інформаційних агентств
RT та Sputnik результативною [1].

В українському аудіовізуальному просторі проросійська дезінформація й пропаганда
зосереджена в кількох популярних ЗМІ: це чотири телеканали — «Інтер», «112», NewsOne і
ZIK. Усі вони належать нардепам від ОПЗЖ. Є також кілька онлайн-телеканалів, онлайн-
видання «Страна.ua»  і  «Вести».  А вироблений ними контетнт поширюється спеціальною
мережею сайтів-сміттярок і локальних ресурсів.

Однією із основних ідей російської пропаганди та проросійських ЗМІ в Україні, які
вже впродовж 7 років всіма можливими інформаційними засобами нав’язуються російській,
українській  та  світовій  громадськості  є  наратив  «громадянської  війни»  в  Україні  та
заперечення російської агресії та ролі Росії як агресора і ворога України.

Говорячи  про  протидію  російській  пропаганді  в  Україні,  то  її  слід  визнати
недостатньою.  Системної  боротьби  проти  неї  не  ведеться.  Хоча  окремі  заходи  протидії
приймаються. Так Державний комітет телебачення і радіомовлення України ще з літа 2014
року розпочав  боротьбу з  матеріалами  сепаратистського  та  антидержавного  характеру у
ЗМІ.  У  жовтні  2014  року  ним  було  відкликано  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  1
збірника, 7 газет та 11 журналів [4].

   З початком російської агресії був створений Український кризовий медіа-центр, що
є майданчиком для виступів  експертів,  представників влади,  міжнародних організацій та
дипломатичного корпусу та надає підтримку представникам ЗМІ, які висвітлюють події в
Україні.

У жовтні 2020 р. у Верховній Раді було зареєстровано проект закону (№4188) “Про
внесення  змін  до  Закону  України  “Про  телебачення  і  радіомовлення”  щодо  протидії
інформаційній  війні”,  який  передбачає  заборону  “трансляції  висловів,  що  містять
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заперечення факту воєнної  агресії  Російської  Федерації  до України,  окупації  Російською
Федерацією частини території України і ведення Російською Федерацією гібридної війни
проти України…” [5]. Однак, його прийняття затягується.

Одним із найбільш ефективних заходів нинішньої української влади, спрямованої на
підвищення  інформаційної  безпеки  країни,  стало  введення  в  дію  президентом  України
рішення РНБО України від 2 лютого 2021 р., за яким на 5 років були запроваджені санкції
проти телеканалів «групи Медведчука» — «112», NewsOne і ZIK [6]. Цей та подібні заходи
влади стануть дієвою перепоною поширенню проросійської пропаганди в Україні.
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ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Хорошо известно, что история европейской интеграции ведёт своё начало с  далёких
1950-х  гг.   Известно  и  то,  что  далеко  не  сразу  в  ней  весомое  место  заняла  военно-
промышленная составляющая. Удельный вес этой составляющей традиционно определяется
геополитическими  вызовами,   реальностью  Общей  европейской  политики  в  сфере
безопасности  и  обороны  (ОЕПБО),  напрямую  связанной  с   соотношением  сил  между
атлантистами и европеистами в государствах-членах ЕС, их вовлечённостью в глобальную
военно-техническую  революцию,  наличием  дееспособных  организационных  структур,
состоянием нормативно-правовой базы [1].

Об Общей европейской политике в сфере безопасности и обороны впервые было
официально  заявлено  в  подписанном  в  1992  году  всеми  государствами-членами
Маастрихтском  договоре.  Правда,  это  было  заявление  в  общем  плане.  Очевидная
конкретизация на сей счёт прослеживалась в Амстердамском договоре 1997 года, договоре,
подписанном в   Ницце в  2000 году.  ОЕПБО была ещё  более  обстоятельно прописана  в
Лиссабонском договоре, датированном 13 декабря 2007 года. Генетически связано с этими
договорами  утверждение  в   июне  2016  года  Европейским  советом  новую  "Глобальной
стратегии в сфере внешней политики и политики безопасности". В этой стратегии впервые
чётко, ясно и недвусмысленно прописано стремление ЕС как можно скорее  стать  мировым
"центром  силы".   Следующим  значимым  шагом  в  анализируемом  направлении  явилось
соглашение  о  достижении  "постоянного  структурного  сотрудничества"  в  оборонной
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области,  скреплённое  подписями  министров  иностранных  дел,  министров  обороны  23
государств-членов ЕС  в Брюсселе 13 ноября 2017 года. Соглашение от 13 ноября 2017 года
положило  начало  качественно  новому  этапу  в  истории  ОЕПБО.  Стали  прослеживаться
кардинальные изменения касательно институционального, финансового, технологического
аспектов  военно-промышленной  интеграции.  Беспрецедентно  широк  объём
соответствующих обязательств, взятых на себя подписантами.  Меняется  только в сторону
увеличения финансовая подпитка ими военно-промышленной интеграции, равно как и иных
оборонных сфер [2].

Амстердамский  договор  подписывался  тогда,  когда  делались  первые  шаги  в
направлении  крупномасштабной  военно-промышленной  интеграции  в  рамках  ЕС.  Тогда
никак не прослеживалось существование единого военно-промышленного комплекса (ВПК).
Всего лишь за два года до подписания Амстердамского договора появилась первая значимая
для  западноевропейского  ВПК  организационная  структура  –  OCCAR  (Организация  по
сотрудничеству  в  сфере  совместных  вооружений,  от  франц.  Organisation  de  Cooperation
Conjointe en Matiere d"Armement). Здесь франкоязычная аббревиатура неслучайна. Первым
беспокойство по поводу отсутствия  организации по сотрудничеству в сфере совместных
вооружений в рамках ЕС  выразил тогдашний глава французского государства Жак Ширак.
Его решительно поддержал германский канцлер Гельмут Коль. Весть о том, что соглашение
о  создании  ОССАR  скрепили  своими  подписями  пятый  президент  Пятой  Французской
Республики  и  шестой  канцлер  ФРГ,  была  с  неподдельным  интересом  встречена  в  ряде
европейских  столиц.  Официальные  Лондон,  Рим,  Брюссель,  Мадрид  решили
присоединиться  к  франко-германскому  тандему.  Великобритания  находилась  в  составе
OCCAR до Брексита.  Роль указанной организации  в формировании единого  ВПК  стала
намного  более  осязаемой  с  момента  появления  Конвенции  OCCAR.    Перечисленные
субъекты военно-промышленной интеграции оказались вовлечёнными в качественно новое
правовое поле. В нём был прописан общеевропейский знаменатель по многим позициям.
Именно  с  учётом этого  знаменателя  были названы принципы,  методы,  средства,  формы
управления со  стороны OCCAR,  направленные на  обеспечение  высокой   эффективности
работы предприятий, производящих продукцию военного назначения, которая органически
вписывалась в процесс реализации общеевропейских оборонных программ, инициатив. В
компетенцию  OCCAR   вошла  расписанная  по  полочкам  координация  этих  программ,
инициатив  на  основе  максимального  использования  специализации и  кооперации между
данными предприятиями. Был положен конец неофициальному статусу ОССАR. Усиление
позиций  ОССАR  в  международном  военно-промышленном  ландшафте  привело  к
изменениям в составе участников проектов этой организации. К постоянным членам стали
добавляться  ассоциированные.  Все  ассоциированные  члены,  за  исключением  Турции,
являются  членами  ЕС.  Бывшие  соцстраны,  входящие  ныне  в  ЕС,  представлены  только
Польшей.  Можно  уже  говорить  о  вовлечении  всего  Бенилюкса.  К  постоянному  члену
Бельгии  добавились  согласившиеся  на  статус  ассоциированных  членов  Нидерланды,
Люксембург.  Скандинавский  сегмент  ассоциированных  членов  совпадает  с  Финляндией,
Швецией.  По справедливости решён вопрос о местонахождении штаб-квартиры OCCAR.
Была выбрана старая столица ФРГ. Здесь учитывалось то, что ФРГ вносит самый большой
вклад в европейскую военно-промышленную интеграцию.  20 лет тому назад полномочные
представители  всех  государств,  имеющих  статус  постоянных  членов  OCCAR,   за
исключением Бельгии,  скрепили  своими подписями   Протокол  «О  мерах  содействия  по
реструктуризации  европейской  оборонной  промышленности»  (LoI). С  2004  года
институциональная база военно-промышленной интеграции в рамках ЕС  была существенно
укреплена благодаря возникновению Европейского оборонного агентства.  Через  пять лет
увидели свет две важнейшие директивы Еврокомиссии. Во всех справочных изданиях они
характеризуются как “направленные на укрепление европейского рынка вооружений путём
правового  урегулирования  вопросов,  которые  могут  быть  отнесены  к  наднациональной
компетенции  ЕС”. В  настоящее  время  происходит  формирование  Европейского  фонда
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обороны  (ЕФО)  объемом  до  5  млрд  евро  в  год  в  интересах  финансирования  наиболее
перспективных проектов разработки и производства вооружений и военной техники [1].

За  последние  четверть  века   лет  сформировалась  внушительная  номенклатура
вооружений, которую вполне определённо следует оценивать как итог консолидированных
усилий  государств-членов  ЕС.   Совместно  решались  вопросы  финансового  обеспечения
появления  образцов  вооружений,  привлечения  лучших  конструкторских  кадров,
направления  конструкторской  мысли  в  нужное  русло.  В  указанной  номенклатуре
наличествует ряд сегментов. 

На  наш взгляд,  Беларуси  и  её  союзникам  следует  учредить  аналог  Европейского
оборонного агентства,  которое за 17 лет своего существования отметилось масштабными
интеллектуальными продуктами. Среди этих интеллектуальных продуктов на первое место
следует  поставить  Стратегию  относительно  Европейской  военно-технической  и  военно-
промышленной  базы,  Европейскую  стратегию по  оборонным  научным  исследованиям  и
обмену  научно-технической  информацией,  Европейскую  стратегию  военно-технического
сотрудничества. Все стратегии оказались жизнеспособными. То же можно сказать и о Плане
развития Вооружений и военной техники, Кодексе Поведения "Объединяя и распределяя".
Что  получил  Евросоюз  благодаря  этим  интеллектуальным  продуктам?  Наличие  единого
внутреннего  рынка  вооружений  и  военной  техники,  отличный  опыт  фундаментально
обоснованного  прогнозирования  касательно  всех  аспектов  формирования  и
функционирования данного рынка,  мощную научно-исследовательскую,  технологическую
подпитку  единого  ВПК,  настолько  мощную,  чтобы  во  многом  удовлетворить  тамошних
людей в погонах.  Кроме того, запущен механизм создания кластеров в аэрокосмической
сфере,  явно  слабеет  зависимость  Старого  Света  от  США  по  части  товаров  военного
назначения,  постепенно наращивается  тот сегмент  продукции подобного назначения,  где
европейцы  составляют  серьёзную  конкуренцию  американцам  и  в  экономическом,  и  в
технологическом отношениях [2].
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ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID-19 ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Пандемія  коронавірусної  хвороби  стала  глобальним  викликом  для  людства.  Вона
спричинила масштабну економічну кризу, вплинула на світову політику, стала інструментом
у руках представників різних політичних сил. 

Ця пандемія вирізняється з поміж інших не тільки своїм масштабом та наслідками, а
й  нестачею  перевірених  ліків  та  достовірної  інформації  про  походження  вірусу.  Через
відсутність  досвіду,  форм  і  методів  лікування,  а  також  відсутність  потрібних  вакцин
основним методом протидії коронавірусу став карантин та всесвітня самоізоляція. 

Масштаби пандемії  та висока смертність  змусили  людство  негайно приступити  до
розробки ефективних вакцин, як найефективнішого засобу боротьби з вірусом. У січні 2020
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р. почалися перші науково-дослідні роботи. Через 60 днів після того, як Китай поділився
геномом коронавірусу,  відбулося перше випробування вакцини. Це було безпрецедентним
прикладом швидкості подібних досліджень у світові практиці. Станом на березень 2020 р. у
світі  велося  біля  300  вакцинних  досліджень,  а  в  кінці  червня  того  ж  року  за  даними
Всесвітньої організація охорони здоров’я (ВООЗ) вже було 17 вакцин, які проходили стадію
клінічних досліджень [1].

Такі швидкі темпи виробництва вакцин дозволили вже з листопада 2020 р. почати
вакцинацію. Причому у Китаї та Росії це почали робити ще на етапі клінічних випробувань.
У грудні 2020 р. масова вакцинація почалася у США, Великобританії, Німеччині, Угорщині.
З метою координації міжнародних ресурсів, задля рівного доступу до діагностики, лікування
та  вакцин  проти  COVID-19  рядом  міжнародних  організацій  була  розроблена  глобальна
ініціатива COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access –  укр. Глобальний доступ до вакцин
проти COVID-19 ). У середині липня 2020 р. до неї вже приєдналося 165 країн.  COVAX є
важливим  інструментом  в  руках  ВООЗ  для  забезпечення  рівного  доступу  всіх  країн  до
вакцин  [2].

Однак,  такі  зусилля  міжнародних  організацій  не  змогли  убезпечити  процес
вакцинування від політизації. Вакцина, окрім свого прямого медичного призначення, стала
активно використовуватись як інструмент політичного впливу. Влада деяких країн почала
користуватися  нею не тільки для  захисту  населення,  а  й  для  підсилення геополітичного
впливу своїх країн. У політиці цілого ряду держав світу яскраво стали спостерігатися прояви
так званого «вакцинного націоналізму»,  суть якого проявляється у тому, що багаті країни
мають необмежений доступ до вакцини, а бідні – змушені лише спостерігати за підготовкою
до вакцинації і не знають, чи будуть вони вакциновані і коли. 30 розвинених країн замовили
вакцини у різних виробників стільки, що можна покрити в середньому понад 170% їхнього
населення.  Лідером  за  масштабами  замовлень  стала  Канада,  яка  зможе  забезпечити
вакциною 410% своїх жителів.  Друга після Канади за обсягами забезпечення вакциною є
Велика Британія,  яка зробила замовлення, якого вистачить для 295% її  жителів.  Замикає
трійку лідерів Австралія яка замовила вакцину для 270% мешканців. Проти такої політики
окремих держав категорично проти виступає ВООЗ. На думку її керівника, Тедроса Адана
Гебреісуса, вакцинування в якості глобального суспільного блага відповідає національним
інтересам кожної без винятку держави  [3].

Закупки  вакцин  і  вакцинація  населення  стали  причиною  не  лише  падіння  чи
зростання  рейтингів  окремих  політичних  сил  і  політиків,  але  й  спричинили  політичні
конфлікти і призвела до політичних криз у ряді країн світу.  Наприклад, швидка розробка
вакцин  та  масові  темпи  вакцинації  у  Китаї  значно  вплинули  на  зміцнення  політичних
позицій  правлячої  партії,  хоча  на  початковому  етапі  пандемії  її  рейтинги  відчутно
знизились, що призвело до звільнення деяких високопоставлених партійних функціонерів. 

Яскравим прикладом політичної кризи, спричиненої питанням закупки вакцини стала
Словаччина.  Урядова  криза  вибухнула  після  того,  як  прем'єр-міністр  Ігор  Матович  без
узгодження з партнерами по парламентській коаліції уклав договір з Росією про постачання
російської вакцини  "Спутник V". Нищівна критика такого кроку з боку президента країни
та  партнерів  прем’єра  по  коаліції  призвела  спочатку  до  виходу зі  складу уряду  кількох
міністрів, а 30 березня й до повної його відставки [4].

Досить гострі політичні дискусії і протистояння між різними політичними силами в
Україні  викликала  спроба  використати  гадану  вище  російську  вакцину  для  вакцинації
українців. Незважаючи на те, що російська влада використовує свою вакцину як політичний
інструмент, як одну із форм просування ідеології «русского мира»,  частина українського
політикуму відкрито нав’язує українському суспільству ідею її використання.  Відвертим
лобістом  цього  є  фракція  ОПЗЖ  в  українському  парламенті  і  навіть  частина  депутатів
монобільшості з фракції «Слуга народу».

Аналіз  процесу  виробництва  та  розподілу  вакцин  показує,  що  Росія  та  Китай  за
допомогою  вакцин  роблять  спроби  шантажувати  і  навіть  дестабілізувати  політичну
ситуацію в інших  країнах. Так у лютому 2021 року стало відомо, що Росія веде пропаганду
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в країнах Латинської Америки та Східної Європи проти західних вакцин від коронавірусу,
зокрема,  про  Moderna  і  Pfizer  [5].  Ці  та  інші  факти  використання  вакцин дали  підстави
президенту Франції  Е  .Макрону після саміту заявити про «світову  війну»  нового  типу і
наголосити на недопустимості таких підходів у світовій політиці [6]. 

На сучасному етапі вакцинування актуальною проблемою, що може стати ще одним
політичним  інструментом  у  міжнародних  взаємовідносинах,  є  введення  електронних
вакцинних  паспортів.  На  сьогоднішній  день  їх  дія  стосується  лише  права  на  вільне
міжнародне пересування, що вже є певною формою дискримінації і прав людини. Але не
виключено, що з часом його можна буде використовувати й для обмежень в інших сферах
суспільного життя, в тому числі й політичного характеру.

Наведені вище та інші факти і події, пов’язані з виробництвом вакцин, їх розподілом
та  процесом  щеплення  населення  від  коронавірусної  хвороби  переконливо  свідчать,  що
вакцинація стала новим політичним інструментом у світовій політиці.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
РЕГИОНОВ В ПОСТСОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ

С момента распада Советского союза прошли десятилетия, однако многие проблемы,
заложенные  в  период  диктатуры  большевиков,  не  разрешены  по  сей  день.  Неразумная
социально-экономическая  политика  превратила  многие  регионы  в  депрессивные  зоны,
которые не могут перейти к устойчивому развитию. Не исключением являются и сельские
регионы.  Монополия  государственных  предприятий,  жесткая  плановая  система,
уравнительная оплата труда привели к восприятию сельской местности как исключительно
места для производства сельскохозяйственного сырья [1, с. 248].

Советская  практика  территориального  управления  (патронаж  чиновников  по
отношению  к  сельским  жителям,  подавление  локальной  инициативы)  стала  причиной
снижения мотивации местного населения к социально-экономическому развитию. Сельчане,
лишенные  возможности  проявлять  социальную  активность,  организовывать  и  развивать
частное  дело,  привыкли  рассчитывать  на  государственную  поддержку,  субсидии,
различного  рода  льготы.  Такая  практика  породила  иждивенческие  настроения,
маргинализацию и даже люмпенизацию, что в настоящее время не исправлено, процессы
урбанизации  и  распада  сельской  поселенческой  сети  продолжаются  в  большинстве
постсоветских республик.

Развитие рыночной экономики в последние три десятилетия кардинально изменило
облик и условия жизни крупных городов в постсоветских республиках. Однако во многих
сельских  регионах  до  настоящего  времени  сохраняются  антирыночные  настроения  у
значительной  части  сельчан.  По причине традиционной консервативности  новые модели
экономического  поведения  усваиваются  с  трудом  и  значительным  опозданием.  Полной
адаптации  к  условиям  рынка  не  произошло,  что  еще  более  усугубляет  разрыв  между
сельскими регионами и городами [3, с. 97].

Наличие  антирыночных  настроений  среди  сельчан  было  зафиксировано  нами  во
время проведения социологических исследований в сельских территориях Мстиславского
района  (Могилевская  область,  Республика  Беларусь).  Социологические  исследования
(опросы,  наблюдение,  глубинные  интервью)  проводились  в  2016–2017  гг.  в  рамках
международного проекта «Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси».

Социологическое наблюдение, продолжавшееся в течение 1,5 лет, позволило выявить
наличие  значительного  влияния  местной  социокультурной  среды  на  экономическое
поведение  сельчан.  Для  многих  сельчан  по-прежнему  важно  мнение  близких  людей  и
соседей  относительно  трудовой  деятельности.  Работа  в  местных  сельскохозяйственных
организациях различной формы собственности оценивается, как правило, позитивно. В то
же время,  абсолютное большинство респондентов не задумываются об открытии какого-
либо частного дела.

Отсутствие  готовности  заниматься  малым  бизнесом  обусловлено  рядом факторов.
Сохраняется негативное отношение со стороны значительной части родственников и друзей
к предпринимательству в сельском населенном пункте. Как выяснилось, бизнес в родном
селе многими жителями воспринимается, как попытка нажиться за счет односельчан, что
вызывает  осуждение.  В  ответах  респондентов  часто  встречались  следующие  аргументы:
«неудобно  наживаться  на  близких  и  знакомых  людях»,  «предпринимательство  в  наших
условиях  является  спекуляцией  и  обманом»,  «делать  бизнес  без  нарушения  закона  не
получится», «лучше быть беднее, но спать спокойно», «можно заниматься бизнесом, но как
потом смотреть в глаза знакомым людям».
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Полученные  ответы  показывают  наличие  специфического  восприятия  бизнеса.
Предпринимательская  деятельность,  как  и  в  советский  период,  многими  людьми
отождествляется, чуть ли не с преступлением. Но, если в советский период, коммерческая
деятельность  официально  считалась  криминальной,  со  всеми  вытекающими  отсюда
последствиями,  то  теперь  эта  деятельность  осуждается  только на  уровне  общественного
мнения.  Особенностью  сельских  регионов  является  то,  что  сила  общественного  мнения
существенно  выше  в  сравнении  с  городом.  В  деревне  отсутствует  анонимность
существования,  в  результате  разрыв  социальных  связей,  потеря  уважения  в  местном
сообществе  чревата  сильным  психологическим  дискомфортом.  В  такой  ситуации
невозможно  рассчитывать  на  тесные  межличностные  отношения,  традиционную
взаимопомощь между односельчанами.

Местные  жители  отмечают,  что  в  течение  постсоветского  периода  произошли
изменения в психологии людей, в системе жизненных ценностей. Эти изменения особенно
заметны в молодежной среде. Существенно снизилась готовность сельчан к взаимопомощи
(например, во время сезонных сельскохозяйственных работ, что вынуждает многих людей
уменьшать обрабатываемые участки земли). В последние годы произошел отказ от традиции
совместного  отмечания  некоторых  праздников  (свободное  время  местные  жители
предпочитают проводить за просмотром телевизионных передач,  а  молодёжь все  больше
уделяет  время  использованию  ресурсов  сети  Интернет);  растет  стремление  больше
зарабатывать, что приводит к выезду на заработки в города [2, с. 77–80].

Результаты  проведенных  исследований  позволяют  сформулировать  предложения,
которые будут способствовать повышению эффективности развития большинства сельских
регионов:

–  поддержка  различной  частной  инициативы  (не  только  в  аграрном  секторе),
оказание консультационной помощи сельским жителям по вопросам организации и ведения
предпринимательской деятельности;

–  расширение  административных  и  финансовых  полномочий  местной  власти,
проведение локальных обсуждений и референдумов по наиболее важным вопросам;

–  поддержка  деятельности  некоммерческих  организаций  (НКО),  осуществляющих
просветительскую деятельность, передача части полномочий в решении местных проблем
авторитетным НКО;

–  развитие  экологической  культуры  местного  населения,  охрана  природы,
обеспечение безопасности окружающей среды.

Таким образом, для успешного развития сельских регионов целесообразно применять
социо-эколого-экономический  подход,  который  в  наибольшей  степени  соответствует
современным  представлениям  об  устойчивом  развитии  общества.  Для  практической
реализации этого подхода рекомендуется разрабатывать стратегии устойчивого развития не
только на уровне государства или области, но и для конкретных сельских регионов. Такие
стратегии  позволяют  оценить  ситуацию  в  каждом  сельском  регионе,  выявить  основные
проблемы,  риски,  и,  в  то  же  время,  предложить  решения,  направленные  на  выход  из
сложившейся ситуации. 
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ДОФАМИНОВОЕ ГОЛОДАНИЕ КАК ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В последнее  время,  в  интернете  активно  обсуждается  новый  тренд  современного
образа жизни, так называемое «дофаминовое голодание»,  который стал  новой темой для
публикаций  в  американских  СМИ.  Столь  популярная  идея,  среди  разработчиков  и
основателей  стартапов  в  Кремниевой  долине  нашла  своих  приверженцев  даже  среди
жителей отдаленных уголков западного побережья США, которые стали отказываться от
пищи, развлечений, соцсетей и разговоров. 

«Дофамин» или «допамин» (в англоязычной литературе)  – это «медиатор нервной
системы  из  группы  катехоламинов,  нейрогормон.  Биохимический  предшественник
норадреналина  и  адреналина,  который  вырабатывается  нервными  окончаниями,  а  также
хромаффинными клетками»[1]. Отсюда следует, что это нейромедиатор, который является,
прежде  всего,  биологически  активным  химическим  веществом.  Он  вырабатывается  в
человеческом  мозге,  в  ходе  субъективно  положительного  опыта  и  вызывает  чувство
удовольствия, что имеет большое значение для процессов мотивации и обучения. Благодаря
ему  подаются  сигналы,  связанные  с  такими  функциями  как  управление  движением,
памятью, возбуждением и т.д.  «Очень маленькое количество выработки дофамина может
привести  к  болезни  Паркинсона» [2].  Уровень  дофамина  может  увеличиваться  от
положительных воспоминаний, прошлого удачного опыта, даже в ожидании его повторения.
Именно  поэтому  он  используется  мозгом  для  мотивации  и  закрепления  важных,  как
субъективно воспринимаемых, так и объективно необходимых действий. Дофамин отвечает
за генерацию импульсов с кодовым названием «положительное настроение». В отличие от
истинных гормонов счастья «серотонина» и «эндорфина», вызывающих ощущение эйфории
и  спокойствия,  дофамин  выделяется  тогда,  когда  мы  хотим  добиться  успеха,  выполнив
какие-то задачи, а точнее создает у нас ощущение, что мы можем и способны это сделать.

Изначально термин «дофаминовое голодание» придумал пользователь Рэддита Грег
Кампуис в 2016. Создав свой сайт он стал активно пропагандировать новый образ жизни
предложив  всем  желающим  присоединиться  к  «40-дневному  детоксу  от  телевидения,
интернета, социальных сетей, кофеина, алкоголя, вредной еды и шопинга. Так, как дофамин
можно  избыточно  стимулировать  не  очень  полезными  привычками,  то  «дофаминовое
голодание» поможет вернуть его в норму, чтобы получать удовольствие от простых вещей»
[3].  Идея дофаминового голодания, запущенная  Кампусом,  тогда не привлекла широкого
внимания. Его популярность связана с деятельностью психолога Кэмерона Сепаха из Сан-
Франциско,  который  в  августе  2019  года  представил  свой  усовершенствованный  метод
«Дофаминовое  голодание  2.0»  и  указал,  что  им  пользуются  работники  Силиконовой
долины.  Менее  чем  за  24  часа  его  пост  набрал  более  100  тысяч  просмотров.  Он
акцентировал внимание на том, что задача диеты – не снизить уровень вырабатываемого в
ответ на стимулы дофамина, а пересмотреть привычки, которыми мы пользуемся. Особенно
это полезно «людям склонным к аддикциям» [4]. Дофаминовое голодание, как пишет автор
методики,  «является  антидотом  нашего  образа  жизни,  который  напичкан  стимулами,
провоцирующими  выброс  дофамина»  [4].  В  США  теперь  совершенно  нормально
предупреждать людей, что у Вас «день дофаминового голодания»,  и что «Вы будете вне
зоны  доступа».  Модная  тенденция  уже  стала  предметом  изучения  нейрофизиологов.
Исследование  студентов  на  дофаминовом  голодании  показало,  что  «отказ  от  соцсети
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Facebook в течение недели помогло им сэкономить около 13,5 часов времени, а симптомы
депрессии  уменьшились  на  17%» [4].  Сепах  предлагает  вводить  диету  постепенно  –  от
нескольких часов  в  день  до  нескольких дней  в  году.  Временный,  на  час,  день,  неделю,
осознанный отказ от удовольствий, вкусной еды, просмотра любимых фильмов и соцсетей –
на время дофаминового голодания находиться под запретом. Взамен рекомендуются пешие
прогулки,  размышление,  философствование,  медитация,  занятие  бытовыми  делами.
Приветствуется, есть максимально простую пищу,  непосредственное и личное общение с
близкими людьми при полном отказе от гаджетов.  Поклонники дофаминового голодания
считают, что люди стали очень зависимы от всевозможных радостей современной жизни, от
дозы дофамина,  который выделяется каждый раз,  когда мы испытываем удовольствие от
пищи, от пользования современными технологиями и соцсетями. Они предполагают, что,
специально избегая всех этих стимулов, мы можем снизить количество дофамина в мозгу. И
потом,  после  «голодания»,  когда  мы  снова  начнем  пользоваться  стимулами,  нам  это
доставит огромное удовольствия и сделает нашу жизнь лучше.  Практики «дофаминового
голодания» предлагают осуществлять  «нейрохимический сброс» отказавшись хотя бы на
короткий  промежуток  времени  от  повторяющегося  и  привычного  поведения,  которое
вызывает  сильное  высвобождение  дофамина.  Это  позволяет  нашему  мозгу
восстанавливаться и получить больше удовольствия от жизни. В список запрещенного на
время «дофаминового голодания» могут входить: онлайн-игры, интернет-общение, азартные
игры, шопинг и покупки, еда, доставляющая особое удовольствие, поиск новых и острых
ощущений. 

На  сегодняшний  день  нет  ни  одного  научного  подтверждения,  как  вреда,  так  и
пользы  «дофаминового  голодания».  Многие  ученые  усомнились,  что  с  помощью
определенной  «диеты»  можно  снизить  или  увеличить  уровень  дофамина  в  крови.  По
мнению  ученых  дофаминовое  голодание  «не  предлагает  ничего  нового  и
сверхъестественного».  «До  того,  как  гаджеты  научились  фиксировать  и  подсчитывать
каждый момент нашего рабочего времени, у нас было достаточно времени, чтобы посидеть
и побыть наедине со своими мыслями» [5]. 

Можно  без  всякого  преувеличения  сказать,  что  сегодня,  в  современном
информационном  и  технологическом  обществе  в  процессе  творческого  поиска  и  успеха
многие  часто  сталкиваемся  с  проблемой  мотивации.  Дофоминовое  голоданиае,  как
предложенный новый тренд современного образа жизни как раз и создает некую иллюзию и
уверенность,  в  возможности перезагрузки «человеческого  мозга».  Неудивительно,  что на
практике  дофаминовое  голодание  оказалось  освежающе  практичным  и  болезненно
очевидным, так как оно является ответной реакцией на запросы и потребности современного
общества.  Оно призывает  к  здравомыслию и может  стать  хорошим способом научиться
управлять своими стимулами и желаниями.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ

Обладание высоким уровнем здоровья – одно из основных прав человека. Создание
экономических, социальных и политических условий с целью сохранения здоровья человека
на протяжении всей жизни – важнейшая цель государства.  Однако анализ  достижений в
области экономики и производства практически никогда не сопровождается данными какой
ценой это  достается.  Речь  не  только и  не  столько о  материальных  затратах,  сколько об
изменении в состоянии здоровья. В обществе говорят о том, что нынешнее поколение живет
за  счет  будущих  поколений.  Но  при  этом  основное  внимание  обращается  только  на
использование  природных  ресурсов.  О  том,  что  организация  производственной
деятельности ради достижения неких мифических темпов приводит к росту заболеваемости,
а  значит  и  ухудшению  здоровья  следующих  поколений,  речь,  как  правило,  не  идет.
Ухудшение  демографической  ситуации  рассматривается  чаще  всего  с  позиций:
стимулирования рождаемости.  Количественное увеличение рождаемости при неизменных
условиях  производственной  деятельности,  интенсивности  учебного  процесса  может
привести  к  прямо  противоположным  результатам.   Увеличение  рождаемости  будет
сопровождаться  увеличением  заболеваемости,  а  это  значит  увеличением  затрат  на
поддержание определенного уровня трудоспособности.

На  макроуровне  состояние  здоровья  влияет  на  количественную  и  качественную
характеристику трудовых  ресурсов,  социальную,  трудовую  и  экономическую  активность
человека. Последние, в свою очередь, оказывают непосредственное воздействие па уровень
важнейших  экономических  показателей  (ВВП,  национальный  доход,  структуру  и
эффективность капитальных вложений в производство).

Здоровье нации – это один из важнейших факторов, обеспечивающих безопасность
страны,  и  ее  национальное  богатство.  Здоровье  народа  является  не  просто  целью,  но  и
важнейшим  условием  для  современного  экономического  роста.  Осознание  того,  что
здоровье –  это важнейший вид капитала и  фундаментальное условие  развития  общества
требует  принципиально  новых  инвестиционных  подходов  в  его  формировании  и
поддержании. Но нынешнее развитие экономики базируется на приоритете материальных
ценностей. Даже в науке, когда речь заходит о вложении средств в изучение определенных
проблем, то требуется расчет экономического эффекта в краткосрочном периоде. Многие
социальные  проекты по  определению не могут  принести  эффект  «сегодня  и  сейчас» [2,
с.170].

Спецификой вложений в «человеческий капитал» является еще и то, что механизмы
его реализации характеризуются разнообразием. Например, вложения в индустрию отдыха
для своих граждан могут самым серьезным образом повлиять на экономическое состояние
отрасли. Специальных работ, посвященных здоровью, как особому капиталу, до настоящего
времени крайне мало.  Классики социологии М. Вебер  и Э.  Дюркгейм в конце XIX века
обратили  внимание  на  взаимосвязь  социально-экономического  состояния  (здоровья)
общества и здоровья отдельного человека. М. Вебер, заложив основы для изучения образа
жизни, обратил внимание на основополагающий принцип формирования здоровья. Индивид
выбирает  способ  поведения,  образ  жизни,  формирует  свои  потребности  и  ценностные
ориентации  в  жизни  в  зависимости  от  общественных  оценок.  До  настоящего  времени
общество  сочувствует,  сопереживает  постоянно  болеющим  людям,  при  этом  не
задумываясь, что высокая ответственность за состояние здоровья лежит на самом человеке.
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Система  правовых  норм  основана  на  усилении  ответственности  за  повреждение
материальных  ценностей,  но  если  речь  заходит  об  отношении  к  здоровью,  то  человек
полностью  перекладывает  ответственность  на  общество.   Иногда  мы  сталкиваемся  с
ситуацией,  когда  здоровые  не  получают  необходимой  профилактической  медицинской
помощи.   В  обществе  создана  ситуация,  при  которой  поддержание  здоровья  –  личное
отношение  человека.  Много  разговоров  о  том,  что  необходимо  быть  здоровым,  но  нет
механизмов, устанавливающих ответственность за «надругательство» над своим здоровьем и
поощряющих длительно сохранение здоровья и работоспособности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО БРАТСТВА ПРИХОДА ХРАМА ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В Г. ЖАБИНКА (БЕЛАРУСЬ)

Проблемы  молодёжи,  о  которых  много  говорят,  имеют широкий спектр.  Проблема
отсутствия  мотивации  и  целеполагания  в  жизни,  лень,  бездуховность,  оторванность  от
культурных  и  исторических  корней,  неуважение  к  старшим  поколениям,  погружение  в
виртуальный мир социальных сетей, наркомания и молодеющий алкоголизм. Эти и другие
пороки  отчасти  порождаются  неконтролируемой  свободой,  равнодушием  и
безответственностью  родителей,   педагогов,  отсутствием  доступных  альтернатив  и
примеров времяпровождения. В то время как именно молодость представляет собой период
активного  формирования  устойчивой  системы  ценностей,  становления  самосознания  и
социального статуса  личности.  Мне бы хотелось,  на  примере деятельности молодёжного
братства  в  честь  святителя  Кирилла  Туровского  прихода  храма  Покрова  Пресвятой
Богородицы в г. Жабинке доказать, что религиозные институты, являясь вспомогательным
звеном в механизме социализации молодёжи (наряду с семьей  и системой образования),
имеют ресурсы существенного влияния на воспитание. Так, дети и молодёжь православных
братств,  воскресных  школ  в  Брестской  епархии  воспитываются  в  духе  традиционных
духовно-нравственных  ценностных  ориентаций,  учатся  ответственному,  бережному
отношению к собственной душе, овладевают опытом деятельной любви к ближним. 

Наше  молодёжное  братство,  небесным  покровителем  которого  является  святитель
Кирилл Туровский, существует уже 14 лет. Целью объединения в братство, как гласит девиз
на сайте прихода,  стало «активное участие в жизни Церкви», «общение и взаимопомощь в
приобретении христианских добродетелей, спасения души и совместного исполнения дел
любви». 
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Разнообразные  направления  деятельности  нашего  молодёжного  братства  позволяют
каждому из его членов выполнять свою посильную миссию, проявить талант, найти дело по
душе и интересам. Как давнему члену молодёжного братства, мне бы хотелось рассказать о
конкретных событиях и формах деятельности этого коллектива.

Каждую субботу на протяжении всех лет существования братства мы собираемся  в
здании воскресной школы при храме для  общения за чаем. Периодически  в рамках этих
встреч проводятся семинары и круглые столы.

Ежегодно  в  период  Рождества  Христова  молодёжь  из  братства  христославит
(колядует)  и  поздравляет  жителей  города.  Все  собранные  средства  жертвуются  на
строящийся  храм  в  честь  святителя  Кирилла  Туровского  в  г.  Жабинка. Стало  хорошей
традицией накануне великих праздников поздравлять те семьи,  где воспитываются дети-
инвалиды.  Организуются театральные  представления  в  Школе-интернате  для  детей  с
нарушением  зрения  нашего  города, в  «Центре  Коррекционно-развивающего  Обучения  и
Реабилитации Жабинковского района ГУСО». Ежегодно мы участвуем в благотворительной
акции по сбору средств для детей, проходящих лечение в Боровлянах. 

Праздничные  встречи  проводятся  в  День  Ангела  братства,  в  дни  ангела  каждого
братчика,  в  День памяти  вклмч.  Георгия  Победоносца,  в  День святых жен-мироносиц,  в
День славянской письменности и другие. Перед Петровым постом уже  7 лет организуется
«Кулинарный поединок». Каждый находит занятие по интересу – спорт, паломничество, в
приходе существует музыкальная группа «POKROV-BAND» и танцевальная студия.

Принимаем участие в международных форумах и слётах: в 2015 г. мы побывали на
международном Дне молодёжи в г. Белостоке (Польша), в мае 2016, 2017, 2018 гг. выезжали
на  Слёт  славянской  молодёжи  в  Калининградской  епархии.  В  августе  2018  г.  старший
братчик нашего братства Андросюк Юлия в составе делегации Брестской епархии приняла
участие в III международном православном молодёжном форуме (Москва).

Просветительская деятельность нашего братства также разнообразна. С 2013 г. наше
братство  традиционно  является  организатором  проведения  интеллектуальных  игр  –
«Беларусь  православная»  среди  учащихся  учреждений  образования  г.  Жабинки,  а  также
«Покров» среди молодёжных братств Брестской епархии, часто выступает волонтерами при
проведении  Афанасьевского  интеллектуального  турнира  для  учащихся  воскресных  школ
Брестской епархии. Наши братчики, являясь постоянными участниками Интернет-карусели
–  международного  on-line соревнования  среди  команд  учащихся  воскресных  школ  и
участников  молодёжного  движения  приходов  Русской  Православной  Церкви,
организованного Астанайской епархией Митрополичьего округа  в Республике Казахстан,
неоднократно оказывались её призёрами.

Молодые люди в возрасте от 13 до 16 лет, которые имеют желание продолжить своё
духовное образование на приходе после окончания воскресной школы, но которым  рано
становиться  членами  молодёжного  братства,  вступают  в «Юношеский клуб»,
руководителем которого я являюсь. Решение о создании юношеского клуба как переходной
ступени к  молодёжному братству было принято  настоятелем храма протоиреем Сергием
Петрусевичем в 2016 г. 

К общим делам «Юношеского клуба», которые сплачивают участников, относятся:
1. Образование (регулярные встречи клуба проходят 1 раз в неделю в воскресный день

в 17.00 и длятся примерно 1.5 часа). Выпускники воскресной школы продолжают получать
церковные знания. Встречи всегда начинаются и заканчиваются детской молитвой. 

2. Творческие начинания (изготовление праздничных сувениров, открыток и подарков
для своих близких и прихожан храма).

3. Участие в практической жизни прихода (участие в Богослужении в качестве певцов,
чтецов, алтарников, уборка храма, Христославие).

4.  Организация  душеполезного  отдыха  (экскурсии,  паломнические  поездки,
спортивные мероприятия и совместные игры). В ходе этих мероприятий ребята узнают об
исторических  местах,  святых  людях и  святынях,  оставленных  нам в  духовное  наследие.

66



Такого рода поездки не только сближают родных людей, но и помогают установить новые
христианские взаимоотношения. 

Особыми праздничными встречами для нас являются прием новых участников в клуб
(в большинстве выпускников воскресной школы), а также прощание с ребятами, которые
переходят в молодёжное братство. При проведении данных мероприятий важным условием
является взаимодействие с семьями учащихся. 

Форматы  воскресных  встреч  юношеского  клуба  представлены:  историческими  и
тематическими  беседами,  семинарами,  кинолекториями,  встречами  с  приглашенными
гостями.  Выбор  формы  общения  индивидуален  для  каждой  встречи  клуба  и  зависит  от
интересов его участников. Важно, чтобы, собираясь раз в неделю, участники действительно
объединялись и находили в себе силы для активного участия в жизни Церкви, в служении
Богу и ближнему. 

Можно  с  уверенностью  утверждать,  что  каждый  человек  из  нашего  молодёжного
братства  проходит  достойную  школу  духовно-нравственного  становления,  испытывает
радость  от  общения,  делает  первые  шаги  по  совместному  поиску  и  постижению
Божественной истины, нёсет на себе посильную долю ответственности за тех, кто нуждается
в помощи.
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Белорусской ГСХА Пацукевич О.В. 

ИСТОРИЯ ГОРОДСКОЙ РАТУШИ В МОГИЛЕВЕ

Уникальность и неповторимость каждого города, имеющего многовековую историю,
подчеркивает определенный  символ,  узнаваемый  всеми.  Для  Могилева  –  это  Ратуша,
которой город лишился в 50-годы ХХ в.. До этого башня средневекового «горисполкома»
столетиями  гордо  возвышалась  над  улицами  и  площадями  Могилева.  Между  тем  о
значимости этого шедевра могилевской школы зодчества для общемировой культуры можно
судить по одному единственному факту.  Городская Ратуша Могилева – это  единственный
белорусский  памятник  архитектуры,  запечатленный  на  марках,  выпущенных  почтой
Великобритании.  Более  того,  она  символизирует  городское  самоуправление,  зрелость,
свободу города. Все города, в которых были возведены ратуши, гордились  такими
зданиями.

Строительство Ратуши началось в 1578 г. после получения городом Могилевом в
1577  г.  магдебургского права.  В  первоначальном  варианте, ратуша была деревянной,
поэтому во  время частых городских пожаров сгорала дотла. В этой связи  в 1679 г. было
принято решение о строительстве каменной ратуши.  В  исторических  документах
упоминается о том, что первую попытку построить каменную ратушу предпринял мастер
Крузберг из Быхова Он начал возводить  высокую каменную башню и достроил ее до
сорока локтей. Однако  башня  долго  не  прстояла  и  обвалилась.  Вскоре  строительством
главного символа города занялись  местные  мастера Феска и Афанас, им помогали
«дойлиды» (каменщики) Игнатий, Недосека, Васька, Андрей и Гришка [1].

В  сентябре 1679 г.  горожане приступили  к  строительству каменной  Ратуши,
основной корпус которой был построен в 1681 г. В  1698 г. состоялось знаковое событие
стал для Могилева – новая городская ратуша наконец-то открыла свои двери. В высоту она
достигала 46 метров. Стройная, пятиярусная красавица-башня была видна с любого конца
города, ее фронтон украшали позолоченные флюгера, сделанные могилевским художником
Афанасом  Пигаревичем.  Этот  же  художник  расписал  ратушные  щиты,  а  также  написал
икону Святой Богородицы для одного из  залов ратуши.  Окна были прикрыты ставнями,
окованными  затейливыми  металлическими  украшениями,  сама  ратуша  была  накрыта
черепицей. Ученые-историки утверждают, что Могилевская ратуша – лучшее произведение
гражданской архитектуры Беларуси XVII в.

По  описанию  очевидцев,  здание было крыто черепицей, имело 2 крыльца
(большое и малое), над которыми размещались  позолоченные  флюгера  (ветреницы).
Высота 8-гранной 5-ярусной башни со шпилем равнялась  46 метрам.. Из этого кирпича
потом  был  возведен цейхгауз.  На 1-м этаже здания находились сени, большой зал
(«изба»), где во главе с войтом проходили суды. Здесь же размещалась канцелярия,
магистрат и несколько подсобных помещений. В подвале Ратуши  располагались казна,
склады, тюрьма и комната для сторожа.  Парадные помещения –  «зала» и «светлица» –
находились в корпусе башни и украшались иконами, портретами королей и хоругвями. В
них  проходили  заседания  городской Рады.  К  сожалению,  во время Северной войны в
сентябре 1708 г. Ратуша серьезно пострадала, но была быстро восстановлена. 
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После  первого раздела Речи Посполитой в 1772 г.Могилев одним из первых
городов вошел в состав Российской империи.  В  связи  с  тем,  что  город стал центром
Могилевской губернии, поэтому здесь началось масштабное строительство.

Коренной перестройке подвергается и дание Ратуши: изменили внутреннюю
планировку, перестроили башню, крышу покрыли листовой жестью. В здании появляются
детали,  характерные для архитектуры ХVІІІ  века (широкая  лесница, обрамление окон и
другие декоративные формы). По новому  проекту  в нижнем этаже  Ратуши размещались
комнаты для пристава, архив магистрата, кладовые, мелкорозничная лавка и комнаты,
сдававшиеся внаем (гостиница). На втором этаже находилась городская Дума и магистрат.
Магистрат исполнял к тому времени функции городского суда.

В 1780 г. ее почтили своим присутствием такие высокие гости, как  русская
императрица Екатерина II и австрийский император Франц-Иосиф  II.  Они любовались
городом и Днепром со смотровой площадки ратуши.

В  результате  реформы  1870  г.  исполнительными  органами  городского
самоуправления  стали  городские  управы  (избирались  городской  Думой)  во  главе  с
городским  головой.  Отдельные  службы  Могилевской  городской  управы  размещались  в
здании Ратуши до Октябрьской революции 1917 г.

В  1915-1918  гг.,  во  время  нахождения  в  Могилеве  Ставки  Верховного
Главнокомандующего, в здании размещалась военная радиостанция. В 30-е гг.ХХ в. здание
использовали в качестве пожарной вышки города. В годы Великой Отечественной войны
ратуша пострадала, но в 1944 г. было установлено, что она еще подлежит реставрации.
Ответственность на себя взяли архитекторы П. Ахман, Г. Парсаданов и Г. Романенко. Вот
выдержка из их заключения: «… восстановление ратуши требует ничем не оправданных,
больших  затрат  средств…  здание  представляет  собой  руины,  которые  невозможно
восстановить» [2].

В 1952 г. было принято решение о ее восстановлении, а в сентябре 1953 г. ратуша
была объявлена памятником архитектуры. Началась ее реставрация. И тем сложнее было
поверить жителям Могилева в то, что они увидели утром одного из июльских дней 1957 г.
Памятник архитектуры,  здание, которое считалось одним из самых красивых в Речи
Посполитой, просто взорвали, а башню свалили при помощи тросов и двух тракторов.

В мае 1999 г городские власти приняли решение о воссоздании городской Ратуши.
Однако фактически к проекту и строительству приступили лишь в 2007 г. На своем прежнем
историческом месте  менее чем за год, ратуша была построена.  Архитекторы  старались
максимально воссоздать Ратушу  XVIII в. Основной объем здания запроектирован
двухэтажным с третьим мансардным этажом. К нему примыкает многоярусная башня
высотой 47 м. На  1-ом этаже здания  предусмотрено размещение экспозиционных
помещений музея  истории Могилева. На 2-ом этаже – зал заседаний горсовета, рабочие
кабинеты, подсобные помещения. В мансардном этаже – служебные помещения музея.

Сейчас в Могилевской ратуше располагается Музей истории города. Сегодня он
располагает пятью залами площадью 260 кв.м., в трех из которых развернута постоянная
экспозиция,  в  двух  других  проходят  торжественные  мероприятия  городской  мэрии  и
различные выставки. 

Таким  образом,  Ратуша  является  одним  из  лучших  памятников  гражданской
белорусской архитектуры XVII в., символом городского самоуправления Могилева. Однако
исторический путь каменного символа города тоже складывался нелегко. Его возводили три
раза,  последний  из  которых  датирован  1692  г.   Ратуша  стала  самой  высокой  точкой
тогдашнего  Могилёва.  Потрясения  двух  мировых  войн  Городская  Ратуша  пережила
относительно легко, чёрный день настал гораздо позднее, в июле 1957-го, когда она вместе с
Успенским собором, ещё одним творением зодчих XVII-го в., была взорвана. Возрождение
этого уникального памятника истории пришлось уже на XXI в, а если быть более точным –
2007 г.
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ИСТОРИЯ ФАРНОГО КОСТЁЛА ВОЗДВИЖЕНИЯ СВЯТОГО КРЕСТА В ГОРОДЕ
ЛИДА

Вся история человечества неразрывно связана с верой в различных ее проявлениях.
Летопись человеческой жизни начиналась с такого важного момента,  как обожествление
предметов,  природных  явлений  или  самих  людей.  В  первобытные  времена  благодаря
человеку природные катаклизмы наделялись сверхъестественными свойствами и считались
происками  богов.  С  X  в.  на  территории  Беларуси  начало  активно  распространяться
христианство,  а  уже  с  XV  в.,  белорусы  осознанно  причисляли  себя  к  католикам  или
православным верующим. Именно  этот факт повлиял на начало строительства костелов в
XVI-XVII  вв.  Особенно  много  их  возводили в  Гродненской  области.  Особого  внимания
заслуживает  Фарный  костел  Воздвижения  Святого  Креста,  являющийся  памятником
архитектуры  позднего  барокко.  Этот  католический  храм  находится  в  одном  из  самых 
интересных городов региона – Лиде.

Почти с самого момента основания города в Лиде планировалось возведение костела.
Распоряжение  о  его  возведении  было  отдано королем  Ягайло. Согласно  историческим
данным, именно 1388 г. считается годом постройки самого первого костела в Лиде. Однако
он просуществовал недолго, так как его сожгли крестоносцы. Спустя 8 лет появился еще
один костел, но, к сожалению, он сгорел в XVII в. По свидетельствам, в 1674 г. был возведен
очередной деревянный костел. Правда, где именно в Лиде он был построен – неизвестно. И
только после всего этого в 1770 г. настал черед в Лиде, который сохранился до наших дней .

В  1765-70  гг.  было  построено  ныне  существующее  здание  фарного  костел
Воздвижения Святого Креста. Оно было построено на несколько десятков метров севернее
того места, где стоял деревянный костел. Его возвели из кирпича в стиле позднего барокко.
Правда,  далеко  не  факт,  что  его  проектировщиком является  Иоганн  Кристиан  Глаубиц.
Основателем храма стал виленский епископ в 1730-62 гг. Михаил Зенович. До 1821 г. костел
имел два купола (один располагался над апсидой). Но во время пожара в том году крыша
храма  выгорела.  Купола  пришлось  снять  и  больше  они  не  восстанавливались.  На
протяжении всего времени своего существования храм был действующим, даже в советские
годы.  Здесь следует  отметить деятельность ксендза костела Станислава  Ройку,  которому
выпало быть пастырем местной парафии в трудные послевоенные годы [1].

Ансамбль  Лидского  фарного  дополняли  здания  костела  Безгрешного  Зачатия
Пресвятой Девы Марии и мужского монастыря ордена кармелитов, которые располагались
рядом, через  дорогу,  на месте двора нынешнего музыкального училища.  Этот монастырь
был построен в 1672 г. на средства А. Нарбута и его жены Елизаветы, а в 1832 г. закрыт
властями. 
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В 1908  г.  здание  костела  и  жилое  строение  монастыря  кармелитов  разобрали  на
кирпич.  Интерьер  Лидского  фарного  украшают  три  алтаря:  главный  и  два  боковых.
Украшением  храма,  его  символом  является  чудотворная  икона  Божьей  Матери.  По
историческим сведениям, эту икону привезли с собой монахи францисканцы, прибывшие в
Лиду из города Визны. Икона нарисована на деревянной плите, составленной из двух досок.
Выставлена она на пилоне в левой части Крестовоздвиженского костела. Это самая древняя
католическая икона в Беларуси [2]. 

Фарный костел Воздвижения Святого Креста в Лиде построен в виде Т – образного
сооружения,  алтарная  часть  прямоугольная.  Основной  фасад  костела  состоит  из  двух
ярусов,  с  фигурными  фронтонами.  Плоскости  главного  и  боковых  фасадов  расчленены
пилястрами. Центральный неф костёла перекрыт вместе с алтарной частью цилиндрическим
сводом  с  распалубками,  боковые  –  цилиндрическими  на  подпружных  арках.  Сакристии
перекрыты плоским потолком на падугах.  Над входом хоры.  На своды и стены святыни
нанесена  фресковая  роспись.  Скульптура  и  орнаментальная  лепка,  исполненная  в  стили
позднего барокко. В интерьере костёла 3 каменных алтаря: центральный (главный) и два
боковых.  Центральный  алтарь  раскрепован  4  колоннами  коринфского  ордера,
раскрашенными  под  мрамор,  и  спаренными  пилястрами  того  же  ордера.  Антаблемент  с
крепкими раскреповками и развитым карнизом. Боковые алтари без фигурной резьбы.

Главный  алтарь  выпукло-вогнутый  с  колоннами.  Между  колоннами,  рядом  с
коринфо-рококовыми  позолоченными  капителями  находятся  серо-белые,  деревянные
фигуры святых Петра и Павла в полный рост. Одежда и волосы, как бы возбуждены вихрем,
вулканической  силой,  выглядят  монументально   торжественно.  Святой  Пётр  стоит  на
стороне  Евангеле,  протягивая  слегка  согнутую  левую  руку  с  повешенными  на  пальцах
ключами в направления Христа. Руке с ключами соответствует выдвинутая влево вперед
левая нога и дружеский наклон головы. Такое движение называется «жестом Брута». Этот
жест  придает  Святому  Петру  нечто  от  орла  на  вершине  горной  скалы.  Чуть  выступая,
находится статуя Святого Павла с мечом, который висит между пальцами правой руки, а в
левой  руке  он  держит  открытую  книгу.  Лицо  у  святого  аскетическое,  с  выступающими
скулами.  Христос  в  полный  рост  на  кресте  серо-белого  цвета  занимает  главную,
центральную  часть  алтаря.  Христос  исполнен  в  технике идеализированного  реализма.  У
него прекрасное лицо, с классическими чертами, без следа мучения. Верх алтаря украшает
пара  ангелов.  На  своде  главного  нефа,  на  фасадной  стене  органного  хора  и  на  своде
сакристий  –  фрески,  которые  представляют  цикл  создания  мира  и  человека.  Колонны
костёла покрыты фресковой имитацией. Пол выполнен из мраморных плит, уложенных в
шахматном порядке. Скамейки и исповедальни выполнены в стили барокко, есть амбон. В
стиле  нового  Ренессанса  звучит  очень  приятно  на  слух  орган  ХIХ  в.  Органный  хор
размещается на одном из пустых мест, парапет хора изогнут, получается вогнутая линия [3].

Таким образом,  одним из  наиболее  известных  старинных костелов на  территории
Республики Беларусь является Фарный костел Воздвижения Святого Креста в г. Лида. Этот
памятник  архитектуры  позднего  барокко  включён  в  государственный  список  историко-
культурных ценностей Республики Беларусь. Фарный костел Воздвижения Святого Креста –
органичная  часть  городской  застройки.  Удивительная  гармония с  природой  придает  ему
необычную  тайную  красоту.  В  очертаниях  костёла  отражена  часть  многовековых
представлений  о  загадочной  силе  Бога.  У  костёла  счастливая  судьба,  так  как  храм  не
закрывался,  выдержал две мировые войны и за прошедшие годы почти не изменил свой
облик – исчезла только башня с крестом и небольшая колокольня.
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ИСТОРИЯ СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА В Д. ХОТИСЛАВ

Согласно Закону «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь»
«историко-культурное наследие – это совокупность отличительных итогов и свидетельств
исторического  и  духовного  развития  народа  Беларуси,  воплощенных  в  историко-
культурных ценностях» [1].

Брестская область – это уникальный и богатый регион на материальные и духовные
ценности.  Здесь  расположено  более  2,5  тысячи  памятников  культуры,  истории  и
архитектуры.  И  777  из  них  включены  в  Государственный  список  историко-культурных
ценностей Республики Беларусь. 

Из  истории моей  родной  деревни  Хотислав  известно,  что  в  1668  году  здесь  уже
существовала церковь. В настоящее время статус  «историко-культурной ценности» имеет
деревянная  Свято-Преображенская  церковь.  Храм  является  памятником  архитектуры
деревянного зодчества стиля барокко. Построенный в 1799 году трехсрубный, состоящий из
5-гранной апсиды, основного объёма с 3-гранным бабином и 2-мя трёхъярусными башнями.
Крыши  апсиды,  основного  объёма  и  башен  завершаются  фигурными  главками.
Первоначально церковь была крыта гонтом, но в 1834 году на средства прихожан перекрыта
железом. В 1867 году к церкви пристроена трехъярусная колокольня, завершённая шатровой
крышей с декоративными кокошниками. 

В 1878 году на средства братства и прихожан в Хотиславской церкви устроен новый
благолепный иконостас  (четырехъярусный).  В  1887  году наружные  стены церкви  обиты
досками и выкрашены белой масляной краской. 

В  1891-1895  гг.  церковь  внутри  выклеена  холстом  и  выкрашена  белой  масляной
краской. 

После  заключения  Рижского  мирного  договора  территория  западной  Беларуси  до
1939 года оказалась в составе Польши.

В  1925  году  под  давлением  поляков  была  не  канонически  провозглашена
автокефалия Православной Церкви в Польше. Этот акт поставил её под полный контроль
государства.  Так,  Министерством  религиозных  исповеданий  в  начале  20-х  годов  было
закрыто  много  приходов  под  предлогом  их  малочисленности.  Закрытые  приходы
становились  приписными  к  приходским  штатным  и  назывались  филиальными.
Хотиславский  приход,  который  имел  более  двух  тысяч  прихожан,  лишили  штатов  и
приписали к штатному Ляховецкому. При этом самые ближайшие храмы к Хотиславскому
приходу  находились  в  8-10  верстах.  Прихожане  обратились  с  просьбой  об  открытии  в
Хотиславе штатного прихода к местному благочинному, а затем - к епископу Александру. В
результате переписки с Полесским воеводой, в 1926 году, прихожане получили разрешение
от  Министерства  исповеданий  на  открытие  в  Хотиславе  штатного,  самостоятельного
прихода. В 1930 году для Хотиславской церкви создали резной иконостас [2].

15 января 1940 года образовался Малоритский район. В районе начали учреждаться
партийные  и  советские  органы  власти.  Руководящие  должности  в  них  занимали  люди,
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которых  присылали  из  разных уголков  СССР.  В районе начались  массовые  депортации.
Репрессии  не  минули  и  церковь.  У  приходов  отбирали  землю  и  церковные  дома.
Оставшиеся  на  своих  местах  священники  привлекались  советскими  властями  на
лесозаготовки, строительство дорог и другие работы. Очень нелегко жилось и священникам.
К началу Великой Отечественной войны осталось служить в приходах Малоритчины только
7 священников.

Во время войны немцы не запрещали православным священникам вести пастырскую
деятельность.  К  концу  1942  года  почти  во  всех  храмах  Малоритчины  возобновились
богослужения. 

После войны церковь оставалась действующей до 1959 года, а затем богослужения
прекратились.  В  архивном  фонде  Брестского  райисполкома  сохранилось  решение  от  10
января  1963 года  о  снятии  с  учета  православной  церкви  в  деревне  Хотислав  Брестской
области, как прекратившую свою деятельность. 

Имущество храма и церковную утварь, в основном, вывезли в Свято-Николаевскую
церковь  г.  Малориты.  Часть  икон  с  иконостаса  храма  в  1974  году  доставили  в
Государственный художественный музей БССР. 

В 1989 году началось возрождение Хотиславского прихода и церкви в д. Хотислав. 16
июля верующие провели собрание, чтобы начать восстановление своего храма. 1990 год для
жителей Хотиславского прихода – год ревностного труда по восстановлению разрушенного
храма.  В  начале  года  была  зарегистрирована  община.  Тогда  же  среди  жителей  прихода
организовали единовременный сбор денежных средств (по 100 рублей от каждого двора).
Большую помощь в этом деле оказал местный колхоз «Заветы Ленина»,  который взял на
себя основную ношу тяжести, – за церковной стройкой закрепили строительную бригаду. В
августе  1990  года  Указом  епископа  Брестского  и  Кобринского  Константина  (№  172  от
2.08.90  г.)  в  клир Брестской  епархии был принят  священник Пётр  Васильевич  Пешко  и
назначен  на  должность  настоятеля  восстанавливающейся  Свято-Спасо-Преображенской
церкви. 

Днём  освящения  храма  стало  8  сентября  1990  года.  В  1991  году  в  церкви
реставрировался иконостас. Художник В.А. Зусик написал 32 иконы. Реставрацию самого
иконостаса,  а  также изготовление к  нему колонн,  резьбы и рам под иконы производили
мастера из города Кобрина – В.Н. Козлов и М.В. Зубелевич.

Сегодня церковь в деревне Хотислав открыта для прихожан.
В  Брестской  области  сохранилось  немало  деревянных  церквей.  И  каждая  из  них

является  памятником  архитектуры,  имеет  свою  историю  и  остаётся  центром  сбора  для
православного  верующего  населения.  И  такие  памятники  –  это  важная  часть  историко-
культурного наследия нашей страны. В частности тот же Свято-Преображенский храм он
может  быть интересен  как людям изучающим культуру,  архитектуру,  так и  туристам из
Беларуси и других стран. И поэтому такие памятники необходимо сохранять, оберегать и
делиться знаниями о них. Потому что гордость за страну начинается с гордости за то место,
в котором ты родился и вырос.
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РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Ця  тема  є  досить  цікавою,  тому  це  мене  спонукало  дослідити  становлення
європейської цивілізації від найдавніших часів до теперішніх.

Історія Європи починає свій відлік між 45000 і 25000 роками до нашої ери. Ведення
сільського  господарства  почалося  7000  років  до  нашої  ери.  Першою  ідеєю  об’єднання
європейських народів була Юлія Цезаря. Мета об’єднання Європи трималася на підгрунті
релігійної ідеї. 

Схиляючьсь  до  думки  істориків,  можна  зрозуміти,  що  європейська  цивілізаційна
держава сформувалася наприкінці XVII – на початку XIX ст.

Європейська  цивілізація  відіграла  одну з  найпомітніших  ролей  в  історії  людства.
П’ять століть тому Європа почала відкривати і завойовувати нові землі, проводити морські і
сухопутні  торгівельні  шляхи на  Схід,  видобувати  корисні  копалини.  Можна сказати,  що
європейська  цивілізація  подала  зразок  для  іншого  світу,  хоча  зараз  Європа  одна  з
найменших частин світу, але досить впливова. 

Свій  історичний  розвиток  європейська  цивілізація  розпочинала  довго  і  важко.
Тривалий час Європа відставала у своєму розвитку від інших цивілізацій, які були на той
час. Прискорення розвитку розпочалося на межі XV і XVI ст. і тривало до XVIII ст. В цей
час в Європі почалося стрімке технічне, економічне і політичне піднесення, яке вплинуло на
розвиток усього людства. Випередивши інших, Європа стала найбільшим колонізатором в
історії. Європейці створили свої колонії в Америці, Африці та Океанії. Європейці вважали,
що вони «несуть культуру варварам». Але для народів, які колонізувала Європа, це значило
не духовний  розвиток  і  розквіт,  а  гноблення,  дискримінація,  ідея  «вищості  білої  раси».
Опираючись на деякі факти, то вважається, що в Середньовіччі зразком правосуддя був суд
інквізиції,  де  обвинувачуваний  мав  можливість  себе  захистити,  проводилося  опитування
свідків,  щоб  отримати   максимально   достовірну  інформацію,   аби   не   застосовувати
тортур.

Освіта  була  одним  з  найважливіших  аспектів  розвитку.  Види  освіти  у  школах
поділялися  на  тривіум  (граматика,  риторика  та  діалектика)  і  кведріум  (геометрія,
арифметика,  астрономія  та  музика).  На  основі  таких  шкіл  у  ХІІ  столітті  виникли
університети.  В  основному,  наука  була  книжною  справою.  Вона  була  розрахована  на
абстрактне  мислення,  тобто  розуміння  світу  у  процесі  споглядання.  Щодо  книг,  то  в
бібліотеках вони були прикуті до полиць, оскільки вони занадто дорогі. Багато-хто вважає,
що за браком освіти люди в Середньовіччі думали, що земля плоска, хоча всі освіччені люди
ще в третьому столітті до нашої ери знали, що світ був сферичний [2].

Тип сім’ї був розширений. Тобто, чоловік і жінка виховували своїх дітей, живучи в
одному домі з батьками, братами і сестрами, які теж могли бути одруженими. Вважалося,
що такий тип сім’ї гарантував безпеку, але в тому випадку, коли інші члени такої родини
відмовлялися від своїх інтересів.

Існує  факт,  що  чоловіки  змушували  своїх  жінок  носити  пояс  вірності.  Але  це  не
правдива інформація. Це, скоріше, було жартом чи алегорією. Але правдою є те, що шлюби
могли бути укладені в 12-14 років [3].

До початку індустріалізму європейські держави жили за рахунок власних продуктів, а
з чужини одержували тільки екзотичні товари. Згодом обмін став включати в себе продукти
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масового виробництва. Європейські країни почали виробляти продукцію великим обсягом,
який перевищував потреби населення, тому надлишок був призначений для світового ринку.
В обмін  на  це отримувалися  харчові  продукти  та  сировина.  Цікавим фактом є  те,  що з
іудаїзму  в  християнство  прийшло  вчення,  що  природа  має  служити  людині.  Це  стало
найбільшим поштовхом для технічного прогресу.

Таке  домінування  Європи  продовжувалося  до  1914  року,  поки  не  наступив
переломний момент, який було спричинено боротьбою за перерозподіл колоній, зіткненням
ідеологій та суспільних систем, що зумовили в подальшому дві світові війни. В цей період,
втративши всі свої колонії і володіння, Європа вступила в смугу тривалої кризи. 

Вирішення цієї проблеми з’явилося майже через половину століття, коли деякі країни
Європи вирішили створити свою спілку і  назвати її  Європейський Союз.  До цього ідею
об’єднання європейських держав подавав Віктор Гюго в 1851 році.

На жаль, в той час Європі не вдалося повернути свою першість на світовому ринку,
оскільки  США  була  одним  з  найбільших  експортером  продукції  агропромислового
комплексу. Глобалізація науки, техніки, фінансів і торгівлі на основі інформатики знизили
шанси Європи стати лідером у цих сферах [1].

На  даний  момент  Європа  має  великі  проблеми  з  економікою.  Фахівці  висувають
думку, що ЄС може розпастися з-за наявності країн-банкротів. Демографічна проблема теж
одна з найгірших, оскільки присутнє старіння нації.  Не зважаючи на це,  сучасна Європа
зараз займається захистом власної моделі та робить все, щоб захистити свої території від
терактів та імовірних зброїних нападів.

Підсумовуючи  всю  цю  інформацію,  можна  зробити  висновок,  що  європейська
цивілізація була одною з найрозвиненіших, але через якийсь час почала здавати свої позиції
і поступилася лідерством Північній Америці та деяким країнам Азії.

Для  того,  щоб  повернути  своє  лідерство,  Європі  потрібно  розвивати  туризм,
займатися розвитком інформаційних технологій, науки. Не зважаючи на це, доба Сердніх
віків принесла нам багато-чого цінного – освіту, мистецтво, медицину, красиві архітектурні
споруди,  які  так  і  «дихають» історією та  багато  як  і  хороших  історичних  подій,   так  і
поганих, які дають нам приклад, як робити не потрібно в теперішній час.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ВЕРУЮЩИХ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛА II
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Начало Второй мировой войны вызвало значительные геополитические изменения:
28-29 октября 1939 г.  в  Белостоке Народное собрание объявило установление советской
власти  в  Западной  Беларуси,  14  ноября  1939  года  Верховный  Совет  БССР  постановил
принять Западную Белоруссию в  состав  БССР. Данные политические изменения  оказали
сильное влияние на жизнь религиозную жизнь белорусских верующих. 

В 1930-х гг. религиозная жизнь верующих в Западной Беларуси  и в БССР сильно
различалась. Антирелигиозные кампании советских властей привели к ограничению прав и
религиозной  активности  общин.  В  1926  г.  в  Оргбюро  ВКП(б)  было  постановило
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окончательно  ликвидировать  «сектантство»  [1,  с.195].   На  начало  30-х  гг.  в  БССР
насчитывалось 86 евангельских общин. В свою очередь, на территории Западной Беларуси в
условиях  относительно  лояльного  религиозного  законодательства  в  1929  насчитывалось
7865  человек  (по  другим  данным,  более  восьми  тысяч  человек)  [2],  к  концу 30-х  гг.  –
порядка 15 тысяч человек. 

С  момента  воссоединения  белорусских  территорий   в  Западных  областях  БССР
начинает  действовать  советское  религиозное  законодательство:  Декрет  Совета  народных
комиссаров РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 1918 г. [3],
Декрет СНК ССРБ «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 11 января
1922  года,  Циркуляры  ЦИК  (Президиума  ЦИК)  БССР  20-30-х  гг.  о  землепользовании
религиозных культов,  о регистрации религиозных обществ, о пользовании и страховании
молитвенных  зданий,  о  конфискации церковных  ценностей  и др.  [4],  которые  изменили
правовой  статус  евангельских  общин,  ограничили  их  права  и  полномочия:  общины
лишились  права  собственности,  права  выдавать  удостоверения,  мандаты  и  других
документов, были обязаны предоставлять списки служителей культа, членов советов общин,
прихожан. В свою очередь, государственные органы власти получили право интервенции во
внутренние  дела  организаций:  право  контролировать  состав  управляющих  органов,
исключать  нежелательных  членов  общин  из  управления,  отклонять  кандидатуры
священнослужителей при назначении. Как результат,  религиозная деятельность общин из
публичной  сферы  перешла  в  частную,  культовые  здания  изымались  из  частной  в
государственную  собственность.  Так,  с  1939  по  1941  гг.  активно  изымались  у  общин
молитвенные  дома,  например,  молитвенный  дом  евангельских  христиан-баптистов  в  д.
Плоска Брестского района в 1940 г. был передан под школу [5], молитвенный дом общины
ЕХБ г. Пружаны в 1940 г. передан ОСВОАХИМ [6].

Секуляризация общественного сознания сопровождалась активной антирелигиозной
пропагандой.  С  марта  по  август  1940  г.  лекторами  Центрального  Совета  Совета
воинствующих безбожников БССР было прочитано 342 лекции на атеистические темы [7, с.
216]. 

С конца 1939 г. начались репрессии в отношении руководителей общин. Григорий
Селюжицкий, пресвитер общины ЕХБ Пинского повета 18 января 1941 г.  был арестован
советскими властями за «антисоветскую агитацию», приговорен 21.05.1941 г. к пяти годам
исправительно-трудовых  лагерей,  пресвитер  общины  д.  Стайки  Косовского  повета  был
репрессирован в 1940 г. [8],  пресвитер общин ЕХБ Гродненского повета  Севашко К.И.  в
1939 г.  был вывезен вместе  с семьей вглубь СССР  как социально-опасный элемент [9].
Чтобы  избежать  преследования  советских  властей  Константин  Ярошевич,  председатель
Объединения Церквей Христовых евангельского вероисповедания, осенью 1939 г. выехал в
Бяло-Подляску, где был арестован гестапо, но как американский гражданин был освобожден
и получил разрешение выехать в Италию, откуда в 1940 г. выехал в Нью-Йорк. [10]. 

Изменение  государственно-конфессиональных  отношений  коснулось  и
непосредственно  верующих.  Журнал  «Христианский  вестник»  в  1939-40  гг.  публикует
письма о ситуации в белорусских общинах и о жизни верующих: «Брат Скобей из Вильна
сообщил в письме к брату И. Винничеку, что они пережили тяжелые времена. После ухода
польской власти, пришли Советские войска, а через несколько дней г. Вильно отошел под
Литву. Собрания устраивают уже в другом месте и зал под собрание имеют меньший. На
собрание приходит посетителей меньше. Некоторые из верующих поколебались, но другие
стоят твердо и Господь крестит их Духом Святым. Брата И.  Панька,  пресвитера их
общины  и  помощника  председателя  Союза  Пятидесятников  в  Польше,  увезли  польские
войска и неизвестно где он. Община молится о нем. Жена его и дети уехали из Вильно на
место их жительства в Столпецкий уезд. Сестра Оля Лемещук также уехала из Вильно к
своим  родителям  на  Волынь,  Ковельский  уезд.  Эти  местности  в  настоящее  время
находятся под Советской властью. Брат Цишук со своей женой находится в Вильно. В
заключение просят молиться о них» [11].
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Как  мы  видим,  начало  Второй  мировой  войны  и  геополитические  изменения,
связанные с изменением границ БССР, сущностно повлияли на культовую и повседневную
жизнь   евангельских  верующих,  прежде  всего  Западного  региона  Беларуси.  Коренным
образом  были  трансформированы  государственно-конфессиональные  отношения,  что
привело  к  реализации  антирелигиозных  кампаний,  закрытию  молитвенных  домов  и
ограничению возможностей для реализации религиозных потребностей верующих, а также к
репрессиям  против  лидеров  евангельских  движений.  В  таких  условиях  религиозная
активность  перешла  в  частно-приватную  сферу  жизни,  были  значительно  ограничены
возможности удовлетворения религиозных потребностей, верующие находились в условиях
преследований за религиозные убеждения и были поставлены перед сложным моральным
выбором.
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОРЫВ» В Г. П. УШАЧИ

Учреждение культуры «Ушачский музей народной славы имени Героя Советского
союза  Владимира  Елисеевича  Лобанка»   имеет  два  филиала:  мемориальный  комплекс
«Прорыв» и усадьбу-музей народного писателя Беларуси Василя Быкова. Более подробно
рассмотрим историю создания мемориального комплекса «Прорыв».
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Полоцко-Лепельская партизанская зона – одна из самых крупных партизанских зон в
Республике  Беларусь,  которую  по  праву  можно  назвать  Партизанской  республикой  со
столицей в г.п. Ушачи. Там были свои заводы, электростанции и мастерские, а также три
аэродрома.  В  республике  действовала  Советская  власть,  охраняли  ее  17  партизанских
бригад подобщим командованием полковника Владимира Лобанка, и немцы долго не могли
ее  вновь  оккупировать.  Непокорённый  край  охватывал  территорию  более  3-х  тысяч
квадратных  километров,  где  располагалось  1220  населенных  пунктов,  проживало  около
80000 мирных жителей [3].

Партизанская республика не давала покоя оккупантам. Чтобы очистить свои тылы от
партизан  Полоцко-Лепельской  зоны,  гитлеровцы  в  декабре  1943  –  феврале  1944  г.
предприняли  5  безрезультативных  попыток.  Тогда,  весной  1944  г.,  были  разработаны  2
карательные  операции:  «Праздник  весны»  и  «Моросящий  дождь».  Против  17  тысяч
партизан к границам партизанской зоны было стянуто более 60 тыс. карателей,  которые
взяли  Полоцко-Лепельскую  зону в кольцо  блокады.  Кольцо  быстро  сжималось.  К  концу
апреля 44-го года уцелевшие партизаны и часть мирных жителей оказались отрезанными в
Матыринском  лесу,  недалеко  от  Ушачей.  Командование  приняло  решение  о  прорыве,
выводе  мирного  населения  и соединении  с  частями  Красной  армии.  Для  атаки  выбрали
самый укрепленный немецкий участок, нападения на котором противник не ожидал.

11 апреля 1944 г.  началась одна из самых значительных за всю историю Великой
Отечественной войны карательная операция. 25 суток шли тяжелые неравные бои. В ночь с
4  на  5  мая  партизаны  осуществили  легендарный  прорыв  огненного  кольца,  вышли  из
окружения и вывели 15 тыс. человек мирного населения.

Летом 1974 г. на месте прорыва блокады партизанами был воздвигнут мемориальный
комплекс «Прорыв» – памятник партизанской славы. Рядом с ним поле, которое, по сути,
является братской могилой для пятисот человек, которых не удалось опознать.

Мемориальный  комплекс  «Прорыв»  находится  в  семи  километрах  на  запад  от
городского поселка Ушачи, между деревнями Паперино, Двор-Плино и Новое Село.

В  2015-2016  гг.  проведена  капитальная  реконструкция  с  реставрацией  и  сейчас
мемориальный комплекс «Прорыв» встречает нас в обновленном виде [1].

Весь ансамбль мемориального комплекса построен таким образом,  что посетитель
проходит по тому пути, в том направлении, в каком прорывались партизаны.

Основным элементом мемориального комплекса являются глыбы-пилоны, которые
символизируют 60000 немецко-фашистских войск, которые должны были навсегда огнём и
свинцом  уничтожить  партизанскую  республику.  Глыбы  разорваны,  что  символизирует
прорыв вражеской блокады. При реконструкции, торцевые стены 11-метровых глыб были
полностью заменены.

Между стелами – семиметровая фигура партизана, которая, как бы выхвачена из ряда
атакующих, в момент последнего броска вперед. Скульптура бойца выполнена так, чтобы
первой привлекать внимание из любой точки, откуда бы на «Прорыв» ни смотрели. При
реставрации  фигуры  партизана  была  заменена  внутренняя  арматура,  подверженная
коррозии, изменён постамент, на котором расположен партизан.

В комплексе все символично, и дорога, по которой поднимаются приезжие, и роща из
16  дубов,  высаженных  в  1982  г.  партизанами  бригад,  участвовавших  в  прорыве,  и
композиция из трех винтовок «Последний партизанский привал», которая говорит о том, что
многие бойцы нашли здесь «последний привал» [2].

Важным  элементом  мемориального  ансамбля  является  Братская  могила,
расположенная на верхней площадке мемориального комплекса. Здесь захоронено более 450
партизан, воинов Советской Армии и мирных жителей, погибших при прорыве вражеской
блокады.

В  ходе  реконструкции  многие  элементы мемориального  комплекса  выполнили  из
гранита – символа стойкости, вечности. Преобладание красного гранита, подчеркивает тот
факт, что стойкость эта стоила многих жизней.
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Новым  элементом  мемориального  комплекса  является  импровизированная
«Партизанская  деревня»,  посетив которую Вы сможете познакомиться с  бытом партизан
Ушаччины,  побываете  в  партизанских  землянках,  сможете  сфотографироваться  с
атрибутами военного времени.

Ещё  одним  новшеством  мемориального  комплекса  является  выставка  военной
техники, которая особенно интересна будет детям.

До сих пор  в  Ушачах  есть  живой  свидетель  легендарного  прорыва.  Это местный
художник Демьян Крупеня, которому в 2020 г. исполнилось 92 года.

После  победы Демьяна  Крупеню призвали  служить  в  ВДВ в  Кировоград.  Там на
художественный  талант  парня  обратило  внимание  командование  и  назначило  его
заведующим ленинской комнаты.

Когда  молодой  человек  демобилизовался,  ему  дали  адрес  Заочного  народного
университета  искусств  в  Москве,  куда  Крупеня  и  поступил  на  отделение  рисунка  и
живописи. Потом он вернулся в Ушачский район, где проработал на разных должностях, от
секретаря  комсомольской  организации  до  руководителя  Дома  культуры.  Но  постоянно,
практически каждый день, Демьян Крупеня рисовал картины.

Художник  рисует  до  сих  пор.  Многие  его  картины  приобрели  музеи  Москвы,
Минска,  Полоцка,  Ушачей.  Работы  Демьяна  Крупени  выставлялись  за рубежом,  он
награжден грамотами Верховного совета БССР. Но при этом в Союзе художников Демьян
Крупеня  так  и не состоит. В  2018 г.  к  90-летнему юбилею Демьяна Крупени  Ушачский
музей  Народной  славы  организовал  персональную  выставку  художника.  R 100-летию
вооруженных  сил  Беларуси  ветерану  вручили  юбилейную  медаль  и  подарили  военный
китель.

Таким образом, мемориальный комплекс «Прорыв» является известным памятником
партизанской  славы,  возведенным  для  напоминания  потомкам  о  героических  событиях
минувших  дней.  Мемориальный  комплекс  «Прорыв»  увековечил  героический  подвиг
белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, символизируя  проявленное
ими мужество и стойкость.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТРИЧНИХ КНИГ У СУЧАСНИХ НАУКАХ

Метричні книги (метрики) – паперові збірники зареєстрованих актів громадянського
стану.  У них міститься інформація про народження та хрещення, одруження та вінчання,
смерть людини з фіксацією дат цих подій та причин смертей. 

Веденням  метричних  книг  займалось  духовенство.  Зберігались  метрики
безпосередньо в церквах, де і проводились реєстраційні записи. У Європі церковні записи
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почали з’являтися в  XV-XVI столітті  та набули поширення після декрету Тридентського
собору  1563  року,  яким  було  встановлено  обов’язковість  ведення  метричних  книг.   На
українських землях в складі Російської імперії їх поява датується XVI-XVII ст. У 1666-1667
рр. на Московському церковному соборі було прийнято рішення про необхідність ведення
церковними служителями метричних записів [1, с. 9]. 

У веденні метриків було зацікавлене не лише духовенство а й держава, оскільки це
давало  можливість  контролювати  різні  суспільні  процеси,  вести  статистичний  облік
населення, визначати достовірні дані про осіб, яких підозрювали у вчиненні злочину а також
стежити  за   доходами  священників.  Тож функція  ведення  метричних  записів  поступово
переходила з рук  духовенства  до рук  влади, що пізніше привело до повної  передачі  цієї
справи спеціальним державним органам [1, с. 11].

Проаналізувавши дані що знаходяться в архівах можна говорити про те, що в свій час
метричні книги виконували досить важливі функції, до яких зокрема належать статистично-
демографічна, правова та культова. Досить довго як джерело наукової інформації метрики
лишалися поза увагою науковців, проте  сьогодні величезний масив даних, що містяться в
них, дає змогу проводити різноманітні  дослідження. 

Метричні  книги  здатні  яскраво  проілюструвати  особливості  та  структуру
народонаселення в країні а також дозволяють дослідити основні демографічні процеси, що
відбувалися в суспільстві. На основі записів актів громадянського стану можна визначити
кількість  народжених  та  померлих,  відслідкувати  тенденції  приросту  або  скорочення
чисельності  населення,  визначити  кількість  одружень  та  розлучень  тощо.  При  хрещенні
дитини до книги записувались відомості про її батьків, а саме їх чин та віросповідання, що
давало змогу дослідити також соціально-економічну та релігійну структуру населення [3]. 

При похованні  до метричних книг вносили повну інформацію про померлого яка
включала в себе його ім’я,вік,чин, дату, час та причину смерті та хто здійснював поховання
[3].  В  сучасних  наукових  дослідженнях досить велику увагу  приділяють  саме  вивченню
причин  смертей.  На  ті  часи  в  основному  люди  помирали  від  хвороб  (епідемії  віспи  та
холери), у нещасних випадках або при пологах. Аналіз смертей спричинених хворобами дає
змогу історичній медицині  проводити  дослідження епідеміологічної  картини та розвитку
медицини того чи іншого регіону в певний період часу. 

Наявна  в  метричних  книгах  інформація  має  важливе  значення  також  для
генеалогічних досліджень. Через записи імен та прізвищ а також походження осіб можна
вивчати  історії  цілих  родин  або  окремих  постатей  а  також  ментальність  етносу.  Нині,
аналізуючи  метричні  книги,  що велися  священниками  різних конфесій,  можна  побачити
також відмінності у манерах ведення метриків, особливостях самих процесів реєстрації актів
громадянського стану та інших характерних ознаках того чи іншого народу чи релігії [2 ].

Отже, дослідивши особливості метричних книг можна свідчити про їх значущість у
багатьох галузях сучасної науки. Значний інформаційний потенціал метричних книг може
бути  застосований  в  демографічних,  історичних,  статистичних,  генеалогічних  та  інших
дослідженнях. Завдяки масиву даних з метричних книг можна вивчати процеси розвитку
медицини, етнічний та релігійний склад населення, історію окремої родини чи  індивіда.
Сьогодні  кожен  бажаючий  може  ознайомитись  з  історією  виникнення  та  принципами
ведення метричних книг, а також інформацією яка в них міститься звернувшись до архівів
або електронних збірників метричних книг.
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З ІСТОРІЇ ОСТАРБАЙТЕРІВ СЕЛА БУЦИНЬ СТАРОВИЖІВСЬКОГО РАЙОНУ

Драматично склалася доля тих жителів села Буцин Старовижівського району,  які в
роки нацистської окупації України були насильно вивезені на примусові роботи до Третього
Рейху. За інформацією жителя села Сачика Кіндрата, до списку на вивезення  було внесено
120  осіб.  На  сьогодні  встановлено  імена  двадцяти  семи  односельчан,  які  стали
остарбайтерами. Це були переважно юнаки і дівчата у віці від 16 до 20 років.

20 квітня 1942 року була вивезена на примусові  роботи Бутрим Ганна Дмитрівна.
Вона опинилась У Австрії. Після приїзду тиждень лежала хвора. Спочатку потрапила в село
до господаря, де працювала один рік. Там були дуже важкі умови праці. Потім два роки
працювала на заводі, який був замаскований у селі. Тут виготовляли патрони, запчастини до
літаків.  Працювала  дівчина  за  станком  із  6  до  18  години.  Жили  робітники  в  бараках,
харчували  їх  варивом  брукви,  кропиви,  інколи  –  з  м'ясом  здохлого  коня.  Повернулася
додому в 1945 році. 

Далеко  від  рідного  дому  опинилася  і  Дричик  Ольга  Григорівна.  Працювала  у
німецького бауера під Дюссельдорфом. Господарство було велике. Доглядала за коровами і
свинями. Туші тварин здавали в переробні цехи, які були в селі, а вже звідти отримували
готову продукцію. Хазяї були непогані, давали один день вихідний. Але їжі не вистачало,
постійно відчувала голод. Щоб втамувати його, їла картоплю, яку варила для свиней.  Після
визволення  радянськими  військами,  Ольга  працювала  вільнонайманою  робітницею  у  м.
Бунцлау.  У  1945  році  народила  сина,  а  в  1947  –  повернулась  назад  додому.  До  пенсії
працювала в місцевому колгоспі дояркою, а потім – у ланці. Померла в 1999 році. 

Непростою виявилася доля Копець Ганни Михайлівни. В 16 років дівчину забрали до
Австрії.  Їхали товарним потягом. По дорозі кілька подруг  зуміли втекти. Після прибуття
Ганна потрапила в село  Штецельдорф до бауера  Леопольда Брантера.  Він  був  хорошою
людиною.  Роботи  було  дуже  багато  але  харчували  добре.  Ганна  їла  за  одним столом  з
господарями.  Працювала  на  фермі,  де  тримали  різну  худобу.  Брантерам  настільки
сподобалась молода українка, що не хотіли відпускати. Після завершення війни радянські
солдати  забрали  Ганну  та  інших  бранок  до  Чехословаччини.  Там  дівчина  ще  3  місяці
працювала в перукарні. Після того повернулась на Волинь. Померла в травні 2011 року.

 Разом довелося долати труднощі в дорозі до «німецького раю» ще чотирьом жителям
нашого села: Самчуку Адаму Андрійовичу (1925–2006), Олексюку Антону Івановичу (1923–
1984),  Зубчику  Петру  Iллічу  (1917–1986)  і  Сачику  Кіндрату  Дмитровичу  1926  року
народження. Вивезли їх до Німеччини в травні 1942 року. Спочатку їх з кількома іншими
односельцями привезли підводами до Ковеля і розмістили в якійсь школі. Туди постійно
підвозили  молодь  з  інших  сіл.  Через  кілька  днів  німці  посадили  всіх   у  вагони  і  під
охороною повезли до міста Щеціна. Звідси стали розселяти по різних таборах.  

Самчук Адам спочатку працював у господаря в селі, а пізніше його відправили на
шахту.  Харчували  погано,  але  один  німець,  що  жив  поблизу,  давав  йому  кожного  дня
бутерброд. Це підтримувало сили. Шахту хотіли завалити, щоб полонені загинули, але цей
задум не справдився. Разом із Адамом перебував і рідний брат його майбутньої дружини
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Марти – Олексюк Антон Іванович. Вони працювали на шахті аж до визволення місцевості
Червоною Армією. Хлопці відмовилися від пропозиції їхати до США і повернулися додому,
де на них чекали батьки. Після повернення Адам влаштувався на роботу в пожежну частину
в м.  Ковелі,  працював в Ковельському депо,  а  пізніше – токарем в «Сільгосптехніці» с.
Буцин. Помер Самчук Адам у 2006 році.

 Сачику Кіндрату Дмитровичу в 1942 році виповнилось лише 16. В місті Щецін разом
з  іншими  односельцями  він  перебував  півтора  місяця.  Працювали  за  вказівками
представників військової влади на різних роботах: розбирали завали і рятували людей після
бомбардувань,  в  інший  час  розвантажували  ліс.  Харчували  німці  дуже  погано:  на  обід
давали  баланду  без  хліба,  на  вечерю  –  лише  каву.  Згодом   Кіндрата  перевели  в  місто
Райфенгахель. Там людей розбирали, як дешеву робочу силу. Кіндрат опинився в бауера,
який займався розведенням риби. Перебував у нього півтора роки. Умови проживання були
набагато кращі, ніж у Щеціні і можна було їсти рибу. Спілкувалися німецькою мовою, яку
зміг освоїти. За роботу не платили нічого. Інколи навідувався односельчанин Зубчик Петро.
Він проживав в дуже тяжких умовах, голодував. Кіндрат допомагав йому продуктами. Його
господар  не  заперечував  і  навіть  давав  їжу  з  собою.  Ще  через  якийсь  час  Кіндрата
відправили рити протитанкові рови біля міста Познань. Тут працювало 1600 чоловік. Робота
були  важкою, адже на дворі  була  зима.  При наближенні  радянських військ всіх бранців
погнали вглиб Німеччини. Дорогою частина з них стала втікати. Ночами спали по селах в
конюшниках.  Кіндрат  вирішив  добиратись  до  колишніх  господарів.  Але  на  місці  їх  не
застав, а будинок був зруйнований бомбою. По дорозі до старости села його забрав до себе
інший місцевий німець. У нього Кіндрат пас і доглядав коpів. Господар жив один. 3 ним
хлопець спілкувався рідко. Умови були дуже хороші, всього було вдосталь. День Перемоги
зустрів у селі, яке було розташоване біля річки Одер. Згодом повернувся в рідне село на
Волинь, де проживає і нині. 

Три роки працювали разом в маєтку поміщика поблизу м. Штольп шестеро дівчат з
Буцина: Гелюта Ніна Іванівна, Корнелюк Васса Iванівна, Сметюх Ольга Ярмолівна, Солоп
Феодосія Микитівна, Мазурик Варвара Якимівна, Сметюх Тетяна Романівна. Їх забрали в
неволю у травні 1942 року. Працювали подруги переважно в полі. Робота була дуже тяжкою
та виснажливою, особливо в спеку. Додому після визволення добиралися переважно пішки.

Опинилася в Німеччині й Дричик Марія Константинівна. У 1942 році її повідомили
про те,  що вона потрапила в списки на вивезення. На вказану дату із  різних сіл зібрали
молодь  1922–1923  років  народження  і  повезли  підводами  до  Ковеля.   4  дні  чекали  у
приміщенні школи. Потім довго їхали поїздом до м. Штольп. Більшість хлопців направили
на  місцеві  заводи,  а  дівчат  забрали  навколишні  сільські  господарі.  Мaрія  потрапила  до
німецького  бауера  в  селі  Раставніци.  Працювати  доводилось  багато  і  важко:  носила  в
парники ящики з землю, доїла корову, поралася по господарству. Привезли її в Раставніци в
травні, а восени вона з двома іншими дівчатами вирішила тікати додому. По дорозі в однієї
дівчини стали дуже боліти ноги, а тому втікачки змушені були зупинитися. Їх прийняв один
німець,  який  повернув  попереднім  господарям.  У  1945  р.  через  село  проходив  фронт  і
будинок німців згорів.  Радянська військова окупаційна влада не дозволила Марії  відразу
вертатися  додому.  Вона  залишилася  працювати  в  підсобному  військовому  господарстві.
Приїхала додому тільки через два роки. Тут і померла у 2012 році.

В цілому перебування наших земляків на примусових роботах у Третьому Рейсі було
досить складним: доводилося тяжко працювати, нерідко й голодувати, часто були нелюдські
умови  проживання,  жорстоке  поводження  і  приниження,  а  становище  абсолютно
безправним  і  беззахисним.  Це  було  великим  фізичним  та  морально-психологічним
випробуванням для ще зовсім молодих юнаків і дівчат. Лише окремі з бранців потрапили у
відносно комфортні умови проживання і перебували в атмосфері гуманного ставлення до
себе з боку господарів. 

(Тези підготовлені на основі свідчень жителів села Буцинь Старовижівського
району)
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БОБРУЙСКАЯ КРЕПОСТЬ КАК ИЗВЕСТНЫЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
 XIX В. В БЕЛАРУСИ

В  состав  Российской  империи  в  результате  второго  раздела  Речи  Посполитой,
произошедшего в 1793 г., был включен город Бобруйск. В истории он известен как один из
первых городов Беларуси, где российскими властями был воплощен проект строительства
крепости  для  обороны границ.  Причиной этому послужил  процесс  подготовки  России  к
войне с наполеоновской Францией. Так,  в  1810 г.  Военное министерство  командировало
несколько десятков военных инженеров в Прибалтику, Украину и Беларусь с целью выбора
мест  для  строительства  шести  крепостей,  которые  могли  стать  линией  обороны  вдоль
западной границы Российской империи.

В качестве альтернативы Бобруйску предполагалось поставить крепость в Рогачеве.
Однако поручик Теодор Нарбут, исследовав местность, обратил внимание на высокий берег
Березины, где некогда стоял Бобруйский замок. Идею Нарбута поддержал инженер-генерал
Карл  Опперман.  В  результате  20  июня  1810  года  император  Александр  I окончательно
утвердил план Бобруйской крепости, разработанный К. Опперманом. Согласно плану под
крепость отводилась вся территория исторически сложившегося города на правом берегу
Березины. Руководители проекта возлагали надежды на то, что с реки и при возвышенном
рельефе неприятель вряд ли осмелиться брать крепость штурмом [].

Жителей  города  планировалось  наделить  свободной  землей  вокруг  крепости  и
бесплатным лесом для возведения  новых  домов,  там были запроектированы форштадты.
Город Бобруйск с 400-летней историей фактически прекратил свое существование, так как
были  уничтожены  жилые  дома  и  религиозные  постройки,  торговые  лавки,  мельницу,
гостиницу и прочие сооружения.  Осталось лишь основание старого иезуитского костёла,
выполнявшее функцию хранилища боеприпасов.

По свидетельству очевидцев, работы по строительству Бобруйской крепости велись
достаточно интенсивно. Так, к концу 1811 г. все форты, направленные на север, запад и юг,
обладали уже внушительной оборонительной силой. Основная оборонная линия крепости
состояла из 8 бастионов. Бобруйская крепость считалась одной из лучших, ее причислили к
первому классу оборонительных сооружений Российской империи.  Более  того,  она была
оснащена  по  последнему  слову  европейского  военного  искусства  периода  развития
гладкоствольной  артиллерии.  Формирование  крепости  как  единой  военной  и  жилой
структуры  происходило  на  протяжении  1810-1836  гг.  Её  возводили  тысячи  солдат  и
крепостных  крестьян  Могилёвской,  Минской,  Черниговской  губерний.  Материалы
доставлялись с Украины, Карелии, Кавказа, Урала [1].

В короткие сроки, к 1812 году над обрывистым берегом Березины выросла мощная
система  фортов,  связанных  между  собой  земляными  укреплениями.  По  свидетельству
старожилов,  для  прочности  в  крепостной  кирпич  добавляли  яичные  желтки  и  речные
ракушки.  И  без  того  неприступную  твердыню  Опперман  усилил  глубокими,
замаскированными  сверху  ямами  («волчьими  пастями»)  и  подземными  ходами,
позволяющими совершать набеги в тыл врага.

К началу войны 1812 г. на вооружение крепости было поставлено более 300 орудий,
гарнизон  её  насчитывал  около  4  тысяч  человек.  Крепость  считалась  важным  опорным
пунктом русской армии на пути южного стратегического фланга наполеоновских войск. В
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начале  войны  1812  г.  она  сыграла  значительную  роль  в  обеспечении  движения  2-ой
Западной армии Петра Ивановича Багратиона.

На  втором  этапе  строительства  (1812-1855  гг.)  территория  крепости  увеличилась,
были  возведены  дополнительные  укрепления.  Немаловажную  роль  в  этом  сыграло
посещение императором Александром I Бобруйска в 1817 г., высказавшим свое пожелание
об  устройстве  прямых  улиц,  бульваров.  В  архитектурном  оформлении  зданий  крепости
были  использованы  элементы  стиля  классицизм  под  руководством  архитектора  А.
Штауберта.  Особенно  впечатлял  ансамбль  парадной  Соборной  площади  с  домом
коменданта, зданиями штаба, госпиталя, собором Александра Невского.

С Бобруйском связаны и события декабристского движения в России. Известно, что в
крепости была расквартирована 9-ая пехотная дивизия, среди офицеров которой были члены
тайных  обществ.  Именно  здесь  в  мае  1823  г.  был  разработан  «Бобруйский  план»
вооружённого восстания, который предусматривал арест императора Александра I во время
смотра войск в крепости.  Однако руководителями Южного общества  план был отклонён
«ввиду его недостаточной подготовленности» [2].

В 1892 году из Кавказского военного округа была передислоцирована 40-я пехотная
дивизия.  Два  её  полка  –  Имеретенский  и  Кутаисский  вместе  со  штабом  дивизии  были
размещены в Бобруйске. Для Кутаисского полка между городом и крепостью был построен
казарменный городок. До 1915 года в крепости находился передовой артиллерийский запас
армий Западного фронта.

В  период  белопольской  оккупации  с  июня  1919  г.  по  июль  1920  г.  интервенты
создали в крепости концлагерь для пленных красноармейцев, где были ужасающие условия
содержания  для  узников.  В  годы  Великой  Отечественной  войны  немецко-фашистские
захватчики  разместили  здесь  крупный  концентрационный  лагерь  для  советских
военнопленных  №  131.  В  ночь  на  7  ноября  1941  г.  фашисты  спровоцировали  пожар  в
казармах крепости и расстреляли около 7 тыс. военнопленых.

Таким  образом,  крепость  в  городе  Бобруйске  известным  является  памятником
фортификационного  и  градостроительного  искусства  первой  половины  ХIХ  в.  При  ее
разработке  и  возведении  использовались  самые  современные  для  того  времени  военно-
инженерные  идеи  и  методы  строительства.  На  протяжении  всей  её  истории  крепость
использовалась  как  военный  объект.  Сохранившиеся  казематированные  и  земляные
укрепления  являются  памятниками  военной  архитектуры.  Однако  главный  недостаток
Бобруйской крепости – отдаленность от театров боевых действий – способствовал, несмотря
на проводимые здесь вплоть до 40-х гг. XIXв. строительные работы, быстрому снижению ее
значения для обороны границ государства. За исключением событий 1812 г крепость больше
не  выполняла  своих  прямых  задач  и  использовалась  как  тюрьма  и  место  размещения
гарнизона  вплоть  до  сегодняшних  дней.  Несмотря  на  то,  что  в  2002  году  крепость  в
Бобруйске  была  объявлена  памятником  истории  и  культуры,  реставрационные  работы
ведутся медленно и с перерывами.
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ДВОРЕЦ ПОТЕМКИНА – АРХИТЕКТУРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА КРИЧЕВА

Важную  историческую  и  культурную  ценность  представляет  собой  один  из
известных архитектурных памятников Могилевщине – Дворец Потемкина в г. Кричеве. Этот
памятник,  сохранившийся  до  наших  дней,  насчитывает  более  200  лет  истории,  а
реставрационные работы по его восстановлению длились более 20 лет. Если смотреть на
него с высоты птичьего полета, то здание напоминает букву «Е». Говорят, это было сделано
специально для императрицы Екатерины II, фаворитом которой был владелец Кричева князь
Потемкин.

В  1772  г.  состоялся  первый  раздел  Речи  Посполитой,  в  результате  которого
Кричевское староство вошло в состав Российской империи. Некоторые польские шляхтичи
отказались присягнуть на верность российской императрице Екатерине II, за что в качестве
наказания  лишались  своего  имущества.  Это  произошло  и  с  прежним  владельцем
Кричевского староства – Ежи Мнишеком. Российская императрица Екатерина II,  в целях
укрепления своего влияния в западных землях, начала раздавать города, поселки и области
русским помещикам и, особенно, военным чинам и государственным сановникам (Зорич,
Румянцев и др.). В 1775 г. староство вошло во владения Российской империи. Так, 11 января
1776 г. фаворит Екатерины II – генерал-аншеф светлейший князь Григорий Александрович
Потёмкин-Таврический – стал обладателем крупного Кричевского староства с 14 тысячами
крепостных [1, с. 225].

В  амбициозные  планы  Потёмкина  входило  строительство  в  Кричеве  дворца,
впоследствии ставшего памятником архитектуры русского классицизма. Это проявилось в
общем  симметричном  построении  плана,  элементах  декорировки  главного  и  боковых
фасадов, в анфиладной планировке, в наличии на главной оси постройки овального зала,
выступающего во внутренний двор полукружием. Строительство велось с 1778 по 1787 г. по
проекту  архитектора  Ивана  Егоровича  Старова  –  автора  проекта  Таврического  дворца  в
Санкт-Петербурге. Однако некоторые элементы и приемы, характерные для творчества И.Е.
Старова, – применение горизонтальной двойной тяги, разделяющей первый и второй этажи,
трактовка  полукружья  зала,  выступающего  на  дворовом  фасаде,  –  носят  черты
провинциализма, что, скорее всего, явилось результатом невысокого качества строительных
работ и отсутствия на стройке автора проекта.

Дворец был значительным сооружением, так как в нём предполагалось разместить
всю немалую свиту императрицы, а  главное – поразить воображение самой царственной
особы. Дворец Потёмкина расположен на бывшей окраине города Кричева. 

Сам  дворец  имеет  Е-образный  план  с  двумя  ярко  выраженными  западным  и
восточным крыльями, образующими внутренний двор, в который выступает полукружьем
овальный зал. С высоты птичьего полета здание имеет вид букв «П» и «Е» (инициалы графа
и императрицы).  Дворец анфиладной планировки. Главный вход акцентируется ризалитом.
Здание  двухэтажное,  горизонтально вытянутое,  со  сложной  крышей.  Одинаковый  приём
архитектурного убранства  повторяется на всех  фасадах за исключением главного.  Торцы
боковых  крыльев  решены  в  строгих  классических  формах,  завершаются  треугольными
фронтами.  Плоскости  фасадов  по  горизонтали  делятся  двумя  поясками.  По  вертикали
фасады членятся лопатками, образующими своеобразные кассеты для одного или двух окон.

Богатый  рельеф  города  обеспечивал  выгодное положение  памятника  на  вершине
одного из холмов, в окружении парка. Парк в Кричеве был заложен при князе Потёмкине
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вместе с дворцом.  Он занимал площадь в 10 га и носил приметы сторопольского парка.
Главное  в  нём  –  старые  липовые  аллеи,  которые  замыкали  участки,  обсаженные
фруктовыми деревьями. Из всего парка сохранились только отдельные деревья. К усадьбе
вели  оригинальные  ворота,  построенные  в  половине  XIX в.  в  виде  четырёх  каменных
пирамид. Две средние были значительно выше и держали чугунные решётки. Внутри были
сделаны небольшие комнатки с местами для костра и привратника.

В 1787 г. Потёмкин продал Кричевское староство с дворцом Яну Голынскому. Род
Голынских владел староством 130 лет до 1917 г. В 1849 г. внук Яна Голынского – Стефан
решил обновить свою резиденцию в неоготическом стиле.  Руководил перестройкой здания
французский архитектор Бернар Симон. Так, с главного фасада исчезает классический декор
оконных  обрамлений,  над  окнами  второго  этажа  появляется  неоготические  стрельчатые
сандрики  (ныне  не  сохранившиеся).  Наибольшие  изменения  коснулись  входа  во  дворец
(первоначально центральный вход украшал 4-х колонный портик с балконом): появляется
неоготический  ризалит  с  гранеными  пилонами,  угловые  пилоны  украшены  зубцами  и
напоминают  башни.  Позже  построены въездные  каменные  ворота-брама  в  виде четырех
египетских пирамид [2].

Сохранилось описание дворца в это время. Во дворце было 72 комнаты. Три комнаты
справа от вестибюля были жилыми. Слева от вестибюля была библиотека, спальня хозяев и
будуар.  Из  библиотеки  можно  было  пройти  в  столовую,  которая  была  обставлена
роскошной мебелью из черного дуба. На стенах висели фамильные портреты Голынских.
Самым  значительным  залом  во  дворце  был  овальный  портретный  зал.  Его  стены  были
покрыты  изумительной  гипсовой  лепниной.  На  втором  этаже  дворца  размещались  три
больших зала. Овальный бальный зал располагался над портретным. В левом крыле второго
этажа  было  два  зала  поменьше.  В  этом  же  крыле  находилась  и  ванная,  облицованная
мрамором.

В 1898 г. дворец пострадал от пожара. Попытки Стефана Голынского, последнего
владельца Кричева, привести имение в надлежащий вид, были прерваны Первой мировой
войной  (1914  г.)  и  Октябрьской  революцией  1917 г.  в  России.  Летом 1918 г.  уроженка
города Черикова – Евдокия Гордеева, организовала ремонт за свои средства заброшенного
здания дворца. 11 сентября 1918 г. ею открыта частная гимназия имени Гордеевой. В январе
1919 г.  гимназия реорганизована в третью Кричевскую трудовую школу 2-ой степени. С
1932-1941  гг.  –  в  здании  дворца  параллельно  размещался  дошкольный  педагогический
техникум.  В  1941  г.  –  началась  Великая  Отечественная  война,  и  школа  прервала  свою
работу. В 1943 г. школа и педагогический техникум возобновили свою работу. В 1959 году
школа переехала в новое здание. С 1960 г. – в здании дворца разместилась школа-интернат.
В начале 1980-х годов дворец находился в плачевном состоянии. 3 июня 1988 года были
начаты  работы  по  реконструкции,  но  из-за  материальных  проблем  объект  был
законсервирован [3].

Таким образом, сейчас дворец Потёмкина – главная достопримечательность Кричева.
Своеобразие дворцу Потёмкина придаёт сумма двух стилей – классицизма и неоготики. В
2003  г.  дворец  Потёмкина  был  внесен  в  Государственный  список  историко-культурных
ценностей  Беларуси  и  в  культурно-туристический  центр.  Была  возобновлена  его
реставрация. 16 февраля 2008 г. состоялось торжественное открытие дворца. В настоящее
время в нём располагается ЗАГС и краеведческий музей.
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