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СЕКЦІЯ № 1. ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКІ
АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ВРАЧАМИ И ПАЦИЕНТАМИ
Агесин Олуватосин Джон
студент 2 курса международного
медицинского факультета Донецкого
национального медицинского университета
Философия медицины – система обобщающих суждений философского
характера о предмете и методе медицины. Место медицины среди других наук
и областей человеческой деятельности, ее познавательной и социальной роли
в современном обществе как целостной системы естественнонаучных и
гуманитарных знаний. Одним из наиболее важных разделов философии
медицины и биоэтики является медицинская этика, ставящая во главу угла
вопросы взаимодействия врача и пациента.
Современная медицина развивается параллельно с развитием
биохимии, анатомии и физиологии. Используя инструменты современной
медицины, врач сегодня может лечить и предотвращать ряд заболеваний с
помощью фармакологии, генетики и физических вмешательств. Помимо этого,
materia medica, ум пациента, познания и эмоции играют центральную роль и в
любом терапевтическом исходе, как описано в такой дисциплине, как
психонейроэндокриноиммунология. Фактически сегодня мы находимся в
хорошем положении для исследования сложных психологических факторов,
таких как эффекты плацебо и отношения между врачом и пациентом,
используя физиологический и нейрофизиологический подходы. К этим
сложным психологическим факторам можно подойти с помощью биохимии,
анатомии и физиологии, тем самым устраняя старую дихотомию между
биологией и психологией. Это и биомедицинское, и философское
предприятие, которое меняет подход, с которым мы подходим и
интерпретируем медицину и биологию человека. В первом случае лечения
болезни недостаточно, и уход за пациентом имеет определенную важность. Во
втором случае философские споры о взаимодействии между разумом и телом
могут найти некоторые важные ответы при изучении эффектов плацебо.
Поэтому, возможно, парадоксальным образом, к эффекту плацебо и
отношениям между врачом и пациентом можно подойти, используя те же
биохимические, клеточные и физиологические инструменты materia medica,
которые представляют собой эпохальный переход от общих понятий, таких

10

как внушаемость и сила ума к истинному – физиологии взаимодействия
между врачом и пациентом.
АПОКАЛИПТИКА В ДИСКУРСЕ ПРАВОСЛАВИЯ
Дулин Пётр Георгиевич
профессор кафедры гуманитарных наук
Николаевского национального университета
им. В. Сухомлинского,
доктор философских наук, доцент
Ковалевич Варвара Васильевна
доцент кафедры теоретической и практической
философии Киевского национального
университета им. Т. Шевченко,
кандидат философских наук
Для человека воцерковленного и религиознообязанного открытое,
т. е. читаемое Святое Писание, – это благодать, приближающая к Богу.
Современность, с её разгулом и потенциалом злодейства, преимущественно
искушает, удаляя от Бога. Приближение к Нему, даже в формате этих тезисов
доклада, – это маленький шаг к воцерковлению и преодолению тяжёлого
наследия воинствующего атеизма, что, несомненно, актуально. Эту
актуальность конкретизируем рядом тезисов: 1) Новый Завет (НЗ) скрывается
в Ветхом Завете (ВЗ), а ВЗ раскрывается в НЗ; 2) мотивы и темы
апокалиптики входят в Символ Православной Веры; 3) в апокалиптике есть
белые пятна, а любая вера ищет знания и понимания, и как таковая она
объективно причастна науке; 4) украинское общество системно
реформируется, реанимируя лексику и ценности, доминировавшие до 1917
года; 5) как православие рефлексирует апокалиптику, каковы её императивы,
константы и особенности в ВЗ и НЗ?
Апокалиптика – жанр древней и средневековой религиозной
литературы, описывающий полученное провидцем откровение (как правило, в
форме видения) о сферах, недоступных обычному восприятию: о
потустороннем
мире
и
аллегорически
изображённых
событиях,
сопровождающих грядущий конец истории – эсхатон. Первая использует
символический язык образов, за которыми угадываются конкретные
исторические события и лица или их типологические черты. Термины
«апокалиптика» и «эсхатология» синонимичны. Произведения этого жанра
содержат также моральные наставления и предостережения, прямо или
косвенно связанные с темой Божия Суда и наказания грешников. Термин
«апокалипсис» этимологически греческий и переводится как откровение. Его
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впервые использовал в конце I века по Р. Х. в своём Откровении святой
апостол Иоанн Богослов, но жанр апокалиптики возник в еврейской среде ещё
в середине III века до Р. Х., когда были написаны наиболее ранние части «1-й
Книги Еноха», и впоследствии заимствован христианами и гностиками.
Апокалиптическая литература псевдоэпиграфична. Авторы древнееврейских
апокалипсисов, как правило, использовали псевдоним, выбирая имя когонибудь из библейских персонажей, освящённых религиозной традицией, для
того, чтобы сообщить современникам «новое откровение», которое может
стоять рядом с признанными ветхозаветными книгами. В таком смысле
древнееврейская апокалиптика ветхозаветна, так как главными «героями»,
получающими откровение, являются персонажи ВЗ: Енох, Авраам, Варух,
Ездра, Софония, Моисей, Даниил (Дан 8. 26).
Апокалиптика НЗ определена влиянием на неё апокалиптики ВЗ (Ис
24-27; Иоиль 1-2; Дан 2-12) и межзаветной иудейской литературы. Её
отличительная черта – христоцентричность, выраженная в безусловном
отождествлении Господа и апокалиптического Судии, о котором возвещают
ветхозаветные
и межзаветные
апокалипсисы.
Христос
повторил
ветхозаветный взгляд на историю как на путь к «последним временам» и Суду
Божию и дал её понимание как движение к тому Царству, Господом которого
будет Он Сам. Этим цементируется самая яркая черта апокалиптики НЗ –
взаимопроникновение настоящего и грядущего. Эра Христа есть эра
апокалиптического свершения, хотя одновременно о последних временах в
НЗ говорится в будущем времени, а конец мира связан с будущей всеобщей
космической катастрофой. Другая особенность христианской апокалиптики –
отсутствие пессимизма, характерного для современного Нового Завета
еврейской апокалиптики. Апокалипсис для первых христиан – это новая,
радостная и ожидаемая встреча с Господом. Апокалиптичной была уже
проповедь пророка, Предтечи и Крестителя Господня – Иоанна. Христос
сравнивает его с пророком Илией, который, согласно преданию ВЗ, должен
прийти в последние времена (Мф 11. 14). В проповеди Предтечи известное из
еврейской апокалиптической традиции понятие Царства Божия занимает
центральное место (Мф 3. 2) и понимается как уже существующая реальность,
которая известна слушателям (Лк 3. 16-17). Его весть сосредоточена на
фигуре грядущего за ним Мессии, явление Которого будет означать начало
эры последних времён. В проповеди святого Иоанна Крестителя Христос –
грозный апокалиптический Судия (Мф 3. 10-12), для описания Его действий
используются воспринятые из еврейской апокалиптики образы последней
жатвы (Иоиль 3. 13) и огненного Суда (1 Енох 10. 6, 90. 24-26, 100. 9, 102. 1).
Святой Иоанн Креститель возвещает, что апокалиптическое свершение
откроет путь спасения всем уверовавшим во Христа (Мф 3. 9). Эти слова
святого Иоанна Крестителя совпадают с новозаветным универсалистским
объяснением спасения (Мф 8.11). Тема приближения конца времён проходит
через весь НЗ. Возвещаемое Христом приближение Царствия – это
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апокалиптическое исполнение времён (Мк 1. 15). С одной стороны, Царствие
Божие откроется после дней скорби (Мк 13. 24), отмщения (Лк 21. 22) и гнева
(Лк 21. 23) так, что это увидят все «племена земные» (Мф 24. 30), а с другой –
«не придёт Царствие Божие приметным образом» (Лк 17. 20), и даже
напротив, оно уже присутствует среди людей (Лк 17. 21). Особенно ярко эта
«реализованная эсхатология» выражена в Евангелии от Иоанна: «Наступает
время, и настало уже» (Ин 5. 25). История это не только путь к последним
временам, гибели мира, Суду и Царствию Божию, но и время спасения.
Христос возвещает, что спасение уже настало ныне (Лк 19. 9). С Его
пришествием закончилось время ожидания и началось время осуществления
(Мф 5. 14). И хотя Суд Божий (Мф 25. 31-46) ещё впереди, но
апокалиптическое разделение мира надвое уже началось (Лк 12. 51; 11. 23).
Секира «уже лежит при корне древ» (Лк 3. 9), и лопата уже в руках того, Кто
«очистит гумно Своё и соберёт пшеницу в житницу Свою, а солому сожжёт
огнём неугасимым» (Лк 3. 17). Неприятие проповеди Царства и
нераскаянность в совершённых грехах навлекают на человека «будущий
гнев» (Лк 3. 7). С Иисусом Христом лишь «малое стадо» (Лк 12. 32) – именно
так осмысляется в НЗ предсказанный пророками апокалиптический остаток
(Ис 10. 20-22). Спастись или быть наказанным – краеугольная дилемма
православия. Путь к спасению простой – покайся и не греши! Всех люби и
всех прощай, – остальное дело Господа! Но беда в том, что, по меньшей мере,
половину своей истории от Рождества Христова человечество стремительно
удаляется от Бога. Сегодня это удаление достигло критически опасной
величины, о которой писал Григорий Богослов: «Лучше брань, чем мир,
удаляющий от Бога». Вряд ли лексика и ценности апокалиптики
реставрируются в обществе и ассимилируются им в масштабе средневекового
теоцентризма. Тем не менее, необходимо сближать светское и духовное
образование.
Идея Бога как наиглубочайшая идея человечества должна постоянно
присутствовать во всех учебных и воспитательных заведениях. Без Бога
невозможно создать ничего красивого. Без Бога можно создать одно только
безобразие, каковой и является грустная, духовно деградирующая
современность. Покаяние (исповедь) потому и является христианским
таинством, что оно освящается Богом. Всё, что Богом не освящается – это
грех и страсти. Без Бога в сердце вся жизнь современника – несокрушимый
грех и перманентные страсти. Адекватной альтернативой последним является
нормальная, здоровая (не фанатичная) религиозность и воцерковленность
значительной части общества, которая станет гарантом: растущей экономики,
а не её тотальных руин; радости и бодрствования, а не депрессивности, тоски,
уныния и суицида; исторической памяти, а не вандализма; самобытности, а не
вульгарно поспешного копирования по западно-заморским лекалам;
духовности, а не вещизма и потребительства; интеллигентности и
образованности, а не невежества; интернационального братства, а не
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нацистских
анклавов;
профессионализма,
компетентности
и
гражданственности. Народ, живущий преимущественно без Бога в сердце и
правильного состояния ума, по-разному тратит энергию, не востребованную
самореализацией и повседневным трудом. А где нет труда, там нет морали и
спасения. Поэтому умножим молитву, ибо миром правит Бог!
ЕРОЗІЯ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Ігнатьєв Віталій Аркадійович
доцент кафедри філософії, соціальногуманітарних дисциплін, іноземних мов,
української та латинської мови № 2
Донецького національного
медичного університету,
кандидат філософських наук, доцент
Соціальні та військові конфлікти, що переживає сучасний
глобалізований світ, мають яскраво виражений релігійний аспект. При цьому
відомо, що найбільш жорстокими є саме релігійні конфлікти. Це пояснюється
тим, що суто політична складова конфліктів відбувається навколо розподілу
влади, що закладає можливості для пошуку компромісів. Економічна основа
людських війн відбувається навколо прибутків, що теж дозволяє можливість
компромісу в питанні поділу власності. Особливість суто релігійних
конфліктів полягає в метафізичному підґрунті, що виключає можливість
вирішення релігійної проблеми на онтичному рівні буття. В такому разі всі
земні цінності, включаючи і людське життя, стають відносними порівняно з
трансцендентним виміром.
Складність сучасної ситуації полягає в тому. що епоха модерну, або
інакше проект Нового часу, що століттями розвивав ідеологію сцієнтизму,
завершився релігійним ренесансом кінця ХХ – початку ХХІ ст. Відродження
релігій досить швидко охопило не тільки країни атеїстичного СРСР, а й
набрало яскраво вираженого глобального характеру. Але всі ці процеси
призвели до досить складних еклектичних форм світоглядної суміші з досить
виразним релігійним елементом, що став передумовою появи жорстоких
конфліктів сучасності.
Секуляризація суспільства протягом декількох століть врешті-решт
частково досягла своєї мети – призвела до ерозії релігійної культури.
Наслідком останньої є посилення синкретизму сучасного постмодерного
мислення. В результаті раціональне мислення змінилось поверненням до
міфологем, характерною особливістю яких є логічна розмитість на фоні
містично-магічних форм мислення, в яких елементи політики, історії, релігії,
науки, філософії, мистецтва тощо сформували сакральні симулякри. Якщо ж
такі симулякри починають перетворюватися в суспільно-державні
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міфологеми, то вони провокують релігійно-політичні проекти. І знайти в цих
проектах першооснову релігії чи політики практично неможливо.
Відношення «нація – релігія» сьогодні і в найближчому майбутньому,
становить одну з найбільш складних суспільних проблем, що на початку ХХІ
століття виявилась як боротьба між релігійними націоналізмами.
При цьому усвідомлення Бога як безликої, пантеїстичної сутності,
розлитої в природі, здатне повернути людство до неоязичництва, з
тоталітарною етнічною безособистісною свідомістю, де кожна нація буде
поклонятися своєму пантеону божків. Усвідомлення Бога-Особистості формує
спільноту, сутність якої проявляється в унікальності кожної особистості. Це
може посилити не тільки культурологічну конкуренцію націй, а й містичну
конкуренцію релігій, що вимагає особливої культури релігійного спілкування.
На міжнародному рівні це може виявлятися як конкуренція вже не
секуляризованих, а релігійних націоналізмів. У роботі «Переобрамлений
націоналізм» Р. Брюбейкер, стверджуючи, що «нація» є категорією практики,
а не категорією аналізу» [1. с. 19], пропонує, «аби не вдаватися до
непродуктивних дебатів про націоналізм та національні держави загалом…»,
розглянути «…дійсно існуючі форми націоналізму» [1. с. 13]. Р. Брюбейкер
розглядає три форми сучасного прояву націоналізму, які він називає тріадою,
що поєднує національні меншини, нові націоналізаційні країни, де вони
живуть, та зовнішню національну «вітчизну», до якої належать. Виходячи з
їхнього тісного взаємозв’язку і взаємодії, чи можна вважати, що ці форми є
етнокультурною спорідненістю?
На думку автора, всі три форми є взаємно антагоністичні. Перша
пов’язана з націоналізмом титульної нації новоутворених незалежних держав.
Друга є прямою опозицією до першої і називається «зовнішньою
національною вітчизною» або транскордонним націоналізмом, що формується
під впливом сусідньої (хоча і не обов’язково сусідньої) держави, яка
намагається захищати свої інтереси через рідні етнонаціональні групи, що
залишились в іншій державі. Нарешті третя форма пов’язана з націоналізмом
національних меншин. При цьому дві останні знаходяться в опозиції до
першої, до націоналізму титульної нації. Але при всьому їх антагонізмі
«національна меншина, держава з націоналізмом титульної нації та зовнішня
національна вітчизна пов’язані разом у єдине взаємопов’язане ядро, зміцнене
тривалим взаємним співжиттям» [1. с. 20].
Таке поєднання антагоністичних груп і необхідності тісних зв’язків і
взаємовідносин між ними є джерелом нестабільності і потенційної
вибухонебезпечності.
Але головним наслідком цих процесів є суспільний параліч мислення
інтелектуальної еліти, що породжує низку еклектичних оксиморонів на
кшталт «смерть філософії» або «православний фашизм». Інтелектуальний
нігілізм паралізує мислення спочатку на фундаментальному рівні еліт, а потім
духовно-інтелектуальну порожнеча починає поглинати все суспільство,
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відкидаючи сучасність до втраченого минулого «цивілізації», «імперії» тощо.
В постмодерному світі суспільні процеси і навіть війни можуть вестись і
ведуться не заради майбутнього, а заради минулого.
А так як сутність релігії не описується історичними категоріями, то
саме релігії відводиться головна місія виправдання інтелектуальної
порожнечі. Тобто якщо епоха модерну виводила релігію за рамки
фундаментальних цінностей цивілізації, то постмодернізм використовує
релігію як засіб суспільно-історичної гри політичних випадковостей. Таким
чином онтологічна топологія релігії в реальності підміняється онтичною
інструментальністю.
Врешті-решт це призводить до більш кардинального знищення релігії,
ніж це відбувалося в епоху модерну. Якщо модерн повністю відкидає релігію,
то постмодерн залишає всі зовнішні культурологічні форми релігійності,
знищуючи її з середини. При цьому на фоні релігійного невігластва
відбувається навіть посилення значення релігійності за рахунок сакралізації
інших форм суспільного життя. Зворотною медаллю тотальної сакралізації
суспільного життя є політизація релігії.
Тим не менше, протягом історії в середині самого християнства
формувались запобіжники політизації релігійного життя. Саме з ІV ст., коли
відбувався процес одержавлення християнства, активно розвивається
християнське вчення ісихазму, що проповідує поєднання з Христом «…в Дусі
та Істині» (Ін. 4, 24). Богослов’я і практика ісихазму стали не тільки основним
здобутком Візантійської імперії, а й ядром православної релігійної культури,
яка і відділила національно-політичні і релігійні-богословські процеси.
Національно-політична еліта виступала за обоження державних
структур. Чернечий рух ісихазму, який народився саме в цей період,
сформував ідею обоження особистості, або богословську антропологію.
«Исихазм тому й визнаний нині ядром православної духовності, що
ісихастська практика створювалася з єдиною метою добування квінтесенції
християнського досвіду – досвіду сходження до обоження» [4. с. 3].
А тому православне християнство здатне було вижити попри всі
політичні негаразди і війни та навіть попри державну катастрофу падіння
Візантійської імперії. Ісихазм саме зсередини християнства став
запобіжником догматизації обряду, церковних, соціальних та державних
інститутів. І хоч практика ісихазму, попри своє богословське обґрунтування,
продовжує і зараз сприйматись як вузький шлях чернечого способу життя, але
має в собі потенціал вирішення релігійно-політичних проблем сучасності,
формуючи релігійну культуру.
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Серед усіх християнських чеснот є одна особлива, без котрої
неможливо наслідувати спасіння. Будучи властивістю Всемогутнього Бога,
вона понад усе уподібнює людину Самому Богу. Мова йде про милосердя:
«Будьте милосердні, як і Отець ваш є милосердний» (Лк. 6:36).
За словами свт. Григорія Богослова, «Жодне служіння так неугодне
Богу, як милосердя, тому що воно більше всього споріднене Богу, Котрому
властиві «милість і істина» (Пс. 88:15) і Котрий ні за що так не нагороджує
Своїм Чоловіколюбством, як за чоловіколюбство» [2, с.207].
Із притчі Спасителя про Страшний Суд (Мф.25:30-46) цілком
очевидним є те, що помилувані будуть лише «милостиві» (Мф.5:7), тому що
немає милості тим, «хто не творив милості» (Як. 2:13). Свт. Іоанн Златоуст,
возвеличуючи цнотливість і дівство, при цьому все ж таки наголошував, що
милосердя і без дівства може вознести на небо, а дівство без милосердя цього
зробити не в змозі. У своєму тлумаченні на притчу про десять дів він
говорить, що діви не змогли ввійти у Царство Небесне тому, що не мали
милосердя. «Дівство – це вогонь, а милостиня – єлей. Тому, як вогонь гасне,
коли не буде підтримуватись єлеєм, так згасає і дівство, коли не має
милостині» [3, с.327].
Милосердя – характерна риса всіх чистих серцем. Св. Ісаак Сірин
говорить, що тільки незабруднене гріхом серце є серце милостиве, котре
вболіває за все творіння: за людей, птахів, тварин і навіть за демонів [7,
с. 143]. За словами святого, таке серце постійно зі слізьми возносить молитву
за очищення і спасіння людей і в своїй скорботі переживає за інше творіння,
уподібнюючись тим самим Самому Богу. Таке милостиве серце мав один із
сучасних подвижників благочестя прп. Силуан Афонський. Одного із своїх
учнів він повчав такими словами: «Дух Божий повчає душу любити все живе,
так що й зеленого листя на дереві вона не хоче зірвати і польової квітки не
хоче потоптати» [8, с. 417]. Хоча старець безмежно любив творіння Боже,
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однак не переставав нагадувати: турбуватися про тварин добре, але якщо при
цьому забуваються страждання ближнього – то це вже порушення закону
любові.
Милосердя з самого початку стало невід’ємною рисою життя перших
християн. Ап. Павел свідчить про християн своєї епохи: «Ми невідомі, але нас
впізнають,…ми бідні, але багатьох збагачуємо; ми нічого не маємо, але всім
володіємо» (2Кор.6:9-10). Язичники часів апостольських не могли не
дивуватись милосердю та любові християн, що часто ставало причиною
їхього навернення до Церкви Христової. Так, до прикладу, прийшов до віри
прп. Пахомій Великий. Він народився і виховувався в язичництві, а про
християн дізнався лише у 20-річному віці, коли служив в імператорській
армії. Його вразила їхня незвичайна поведінка. Як правило, коли діюча армія
зупинялась в якому-небудь місті, то його населення в цілому до війська
відносилось вороже, знаючи, що зупинка армії – це завжди безправ’я і
насилля зі сторони солдатів. Але в одному місті Пахомія здивувало те, що до
них люди самі прийшли із їжею й усердно просили підкріпити свої сили. Коли
Пахомій запитав, чому ці люди так несхожі на інших своєю турботою про них
– чужих і незнайомих для них солдатів, то йому пояснили, що це християни,
які поступають так заради свого християнського Бога. Вражений таким
милосердям, Пахомій тут же дав обітницю вірності Христу з твердим наміром
у подальшому скрізь і всюди робити добро ближнім.
Серед діл християнського милосердя особливе місце займає
милостиня. За вченням свт. Іоанна Златоуста, милостиню потрібно подавати
без усяких підозр, докорів і звинувачень у лінивстві. «Ми не поставлені бути
суддями життя інших, бо інакше ми нікому не подамо милостині. Коли ти
молишся Богу, то чи не говориш: «Гріхів юності моєї і невідання мого не
пом’яни»? (Пс. 24:7) Так думай і про бідного. Яким би великим грішником він
не був – не поминай гріхів його. Нині час милості, а не осудження. Якщо
хочеш подати йому – подай; якщо ж не хочеш – відмов, але не суди при
цьому, чому він бідний і нещасний» [4, с. 109–110]. У справі милостині свт.
Іоанн закликає поступати так, як поступав Господь, Котрий в однаковій мірі
давав блага і праведним, і неправедним (Мф. 5:45). Милосердя, за його
словами, є пристань для потребуючих, котра приймає всіх, хто повертається з
морської подорожі: успішних і потерпілих, злих і добрих. Навіть, якщо бідний
і лицемірить, то лицемірить скоріше всього по причині своїх страждань і
бідності. А справжня милостиня покликана робити усе для того, щоб
полегшити страждання, не досліджуючи причини.
Варто зазначити, що серед святих отців були й такі, котрі вважали,
що християнській любові не суперечитиме те, якщо хтось змусить бідного, що
звик користуватися своїм становищем, трохи перетерпіти, аби тим самим
спонукати його до праці. Кожного разу наосліп подавати милостиню означає
заохочувати лінивого до його лінивства і бідного до його бідності. Будь-яке
18

доброчинство повинне бути розсудливим і милостиня не є винятком із цього
правила.
Щодо розсудливості у справах милосердя варто прислухатися до
порад прп. Варсануфія Великого. Коли його запитали, як поступити у
ситуації, коли не знаєш, що із своїх речей подати бідному – краще чи гірше,
він відповів: «Усе залежить від ступеня нашої духовності. Якщо ми не
досягли того, щоб любити ближнього, як себе самого, то, усвідомлюючи свою
неміч, дай йому те, що вважаєш для себе менш важливим» [5, с. 412]. Коли ж
у преподобного запитали, чи потрібно брати у борг, коли просять милостиню і
нічого дати, то він сказав: «Той, хто не має що дати, не буде осуджений, якщо
не подасть, тому що й Апостол Петро, коли (кульгавий) просив у нього
милостині, сказав: «срібла і золота немає у мене» (Діян.3:6), і не брав у борг,
щоб подати йому» . Крім того, прп. Варсануфій радить не давати милостиню у
випадку, якщо людина обмежена у своїх засобах і можливостях, так як вона
цим самим лише поставить сама себе у скрутне становище. При цьому він
посилається на євангельську притчу про десять дів, коли розумні діви
відмовили юродивим у їхньому проханні, мотивуючи це тим, «щоб не
трапилось нестачі і у нас, і у вас» (Мф.25:9). До цього варто додати слова
апостола Павла до Коринфян: «Не треба, щоб іншим було полегшення, а вам
тягар» (2Кор.8:13).
Святі отці в ділі звершення милостині радять звертати увагу на одну
необхідну складову: важливо не те, що людина робить, а як вона це робить.
Св. прав. Іоанн Кронштадський вважає, що «всі жертви і милостині бідним не
замінять любові до ближнього, якщо її немає в серці; тому, коли даєш
милостиню, потрібно турбуватись про те, щоб вона подавалась з любов’ю, від
щирого серця, а не з досадою і смутком» [6, с.79]. І св. Ісаак Сірин говорить,
що коли подаєш милостиню, то «хай посмішка на твоєму обличчі попереджує
твоє подаяння, і добрим словом потіш ближнього твого» [7, с.422]. Саме
слово «милостиня» показує, що вона повинна бути плодом жертовного і
люблячого серця та подаватися для ближнього з розчуленням і співчуттям.
Так звершував Своє служіння Господь Іісус Христос. Якщо
поглянути крізь Євангеліє на Його коротке життя, то можна побачити, що все
воно пройшло під знаком милосердя й любові. Інакше не могло й бути, тому
що «Син Людський не для того прийшов, щоб Йому служили, а щоб
послужити і віддати душу Свою для вилуплення багатьох» (Мф.20:28). По
прикладу Спасителя кожен християнин так чи інакше покликаний являти у
своєму житті діла любові й милосердя по відношенню до ближніх. Тому що
любов і милосердя – невід’ємна ознака істинного послідовника Христового,
істинного християнина.
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РОЛЬ ФЕНОМЕНУ ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ В ОПРЕДМЕТНЕННІ
РОДОВОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ
Косенко Володимир Дмитрович
завідувач кафедри соціальної роботи
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного
та муніципального управління»,
кандидат філософських наук
Пізнавальне та етико-естетичне ставлення суб’єкта до світу у
контексті феномену інтелігентності слід розглядати сторонами одного цілого,
адже у ньому прояви людини-інтелектуальної нерозривно пов’язані з
людиною-етичною та людиною-естетичною. Етична сутність людини є
проявом власної індивідуальності, що включає вільне самовираження, вільну
діяльність, творчість суб’єкта. Важливою гранню інтелігентності є естетичний
компонент, що безпосередньо пов’язаний з поняттям «прекрасного». Будучи
необхідною умовою естетичного досвіду, формування поняття людини про
прекрасне реалізується у вигляді ідеалу. Визначаючи зміст естетичного
досвіду, ідеал припускає наявність власного принципу виявлення його
доцільності – смаку. Смак як специфічна людська здатність не є логічним
поняттям, а виражається у відчутті задоволення або незадоволення. Естетичне
відчуття перетворюється на естетичне освоєння об’єктивного світу лише тоді,
коли естетичну взаємодію зі світом людина може передати роду.
Виникнення естетичного почуття у людини пов’язане з отриманням
насолоди від дійсно людського, від творчості інших представників людства,
результатів праці минулих та прийдешніх поколінь та сучасників. Естетика,
будучи сферою найбільш віддаленою від матеріального виробництва, у
найбільш концентрованому вигляді виражає сутнісні параметри особистості:
відчуття гармонії, почуття міри, сприйняття краси. Естетичне задоволення не
дано природою, а постає найбільш концентрованим вираженням соціального
потенціалу людини. Воно нерозривно пов’язане з досвідом взаємодії людини
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з людством, оточуючими людьми, соціальною практикою суб’єкта,
індивідуальною системою ціннісних орієнтирів, переконаннями та
устремліннями суб’єкта. Естетичні якості сполучають воєдино почуття, волю
та інтелект людини, органічне поєднання яких стає особливо актуальним в
умовах сьогодення, в якому все більше наростає панування абстрактного
знання. Естетичними якостями властивості міри, гармонії тощо володіють не
самі по собі: естетичне ставлення виникає у результаті взаємодії людини з
об’єктивною реальністю. Естетичне – це завжди суспільне відношення.
Людина формує своє уявлення про естетичне (добре, прекрасне, корисне etc.)
та неестетичне (зле, протилежне людській сутності etc.) на основі
індивідуально сформованого світогляду. У предметах та явищах світу, інших
людях, естетичне виступає приємним, за зауваженням А. С. Канарського, «не
оку, а людині, що володіє очима; важливий не настрій як такий, а плотський
стан, залежний, крім іншого, не лише від сприйняття речі, але і від
складніших та стійкіших чинників – від життєвої позиції людини, її
світогляду, ідеалу» [1, с. 32].
Для формування адекватного, – відповідного загальнолюдським
досягненням культури, – естетичного відчуття, необхідна така залученість
людини до культурної спадщини людства, за якої естетичні якості набувають
універсального характеру. Специфіка естетичної взаємодії людини зі світом
виявляється у тому, що в ній міжсуб’єктні відносини безпосередньо
реалізуються через ідеали гармонії та краси: суспільні взаємовідносини
виступають у формі особистісних та виявляються у всіх видах та способах
життєдіяльності людей як результат індивідуального засвоєння кожним
окремим суб’єктом повноти власного буття. І хоча естетичне ставлення, за
своєю сутністю, не допускає розриву з соціальною практикою, воно найбільш
віддалене від матеріальних потреб, – себто: не є утилітарним та втілює собою
один з вищих рівнів освоєння людиною реальності. Основою існування
єдності інтелектуального, етичного та естетичного є те, що вони мають
спільне походження та лише умовно виступають розмежованими проявами
сутності однієї і тієї ж людини, яка намагається подолати існуючі
невідповідності, суперечності, протиріччя між нею та навколишнім світом.
Реальний прояв даного співвідношення є нероздільною цілісністю
суб’єктивного та об’єктивного, мислення та чуттєвості тощо.
Інтелігентність, як і будь-яка інша ідеальна конструкція, несе у собі
ідею корисності для людства та потребує практичного втілення в об’єктивній
реальності свого сутнісного змісту, який вважається вищим благом та
мислиться як істина, краса, добро, набуває статусу дієвої творчої сили,
спрямованої на поліпшення умов буття людства. Реалізація інтелігентності
пов’язана з вибором мотивів для обґрунтування доцільності будь-якої
діяльності людини, у рамках якої естетичний аспект задає уявлення про
шляхи творчої самореалізації людини; етичний – про моделі поведінки у
різноманітних життєвих ситуаціях; інтелектуальний виступає підставою
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самого пізнання. Інтелігентність постає у взаємообумовленій діалектичній
єдності загального, у якості якого постають загальнолюдські цінності;
особливого, що включає конкретно-історичні цінності; одиничного, що
виявляється в індивідуальних цінностях та постає результатом
індивідуального та суспільного буття. Ґенеза інтелігентності допріч протікала
у постійному пошуку найбільш адекватних форм взаємодії з суспільством, які
передбачали критичне ставлення не лише до існуючої світобудови, а й, –
навіть головне, – людини до самої себе. Адже, інтелігентність – це ще й
потреба. Потреба у відповідності реальності дійсним цінностям людини.
Людство поза контекстом інтелігентності, – поза її культивуванням та
цілеспрямованим насадженням, – приречене на загибель, адже мірилом
інтелігенції є не лише рівень освіти, не класова приналежність, а відданість
суспільному благу. У кожній конкретній людині високий рівень
інтелектуального розвитку не завжди поєднується з такою ж високою
моральністю, відповідністю практичної діяльності втіленню ідеалів гармонії
та краси, так само як і наявність певних етико-естетичних якостей може не
сполучатися з актуалізованим інтелектуальним потенціалом. В інтелігентності
ж ця опозиція знімається: інтелектуальні, етичні та естетичні якості людини
гармонійно доповнюють одна одну.
Для повноцінної реалізації людської сутності необхідний адекватній
людській природі суспільний устрій: гуманістичний устрій людського
співтовариства, суспільство дійсного гуманізму. Усебічна спільність людей,
базована на необхідності обміну їхніми сутнісними силами, всезагальній
співпраці та співтворчості, зумовлює універсальність, загальнозначущість та
загальний сенс моральних якостей. Але вони не можуть виступати як щось раз
і назавжди дане та створене, адже етичні цінності є вираженням історично
змінних суспільних відносин. Безпосереднім творцем своєї ціннісної системи,
своєї етичної сутності, естетичного сприйняття виступає сама людина, а
конкретний зміст загальнолюдських цінностей складається виключно в
історичному хронотопі, та ні в якому разі не є цілком завершеним, –
остаточним та цілісним, – здійсненим та реалізованим у всіх своїх проявах.
Людські якості проявляються в інтелігентності у «знятій» формі:
цього вимагають самі об’єктивні закони розвитку соціуму. Київський філософ
Б. В. Новіков зазначає, що для того, «аби розвиток здійснювався у формі
свободи (і, відповідно – у формі дійсної історії, людського світу, культурної
культури, невідчуженості, відсутності перетворених форм, і, накінець – у
формі творчості), суспільність має бути повністю усуспільненою. Саме
феномен усуспільнення суспільства – ключ до розуміння багатьох (власне –
всіх без винятку) визначень розвитку соціальної матерії, ключ до розуміння
сутності дійсного гуманізму» [2, с. 99]. Інтелігентність якраз і являє собою
усуспільнення індивідуального та індивідуалізацію суспільного у найбільш
повній мірі, можливій нині. Формування інтелігентності – процес олюднення
людини, опредметнення її сутності, актуалізації потенцій людини-творця.
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ЄВРО 1996 ЯК МАРКЕР МІЖРЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН В РАМКАХ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПИ 90-ИХ РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Мосаєв Юрій Володимирович
доцент кафедри соціології та соціальної роботи
Інституту журналістики і масової комунікації
Класичного приватного університету,
кандидат соціологічних наук, доцент
Євро 1996 року відбулося на англійських теренах. Проведення даного
спортивного змагання мало педагогічний ефект в рамках цілої
Великобританії. Після так званого «Ейзеля» 1985 року в Європі ціле
десятиліття проходило без англійських футбольних клубів, і проведення
європейського футбольного форуму на території країни повинно було стати
показовим [2]. Британія вирішила показати, як їй вдалося вирішити проблему
безпеки на території стадіонів та майданчиках перед ними. 1996 рік став
показовим і для всієї Європи. Зважаючи на поширеність протестантських
релігійних практик на території Британії, поєднаних з католицькими
традиціями Шотландії, така показова робота на покращення іміджу як
британського футболу, так і іміджу місцевих вболівальників не могла бути
здійсненою без так званого соціального та міжконфесійного діалогу. Такий
діалог дуже рідко вдається організувати в рамках спірних релігійних процесів,
і тому дуже важливими є здобутки спорту як комунікаційного майданчику для
представників різних релігійних конфесій.
Цей період – це пік об`єднання Східної та Західної Європи. І це все
під час активної фази євроінтеграції країн Східної Європи і винайдення
нового статусу Туреччини в тодішній Європі.
В середині 90-х років ХХ століття європейський мультикультуралізм
мав і своє релігійне вираження в поєднанні католицизму, протестантизму та
ісламу. Саме ці релігійні течії стали домінуючими в Європі кінця ХХ століття.
Католицький південь завжди знаходився у взаємодії з протестантською
північчю Європи, а поява ісламської громади на території Європи стала новим
соціокультурним та релігійним феноменом. Цей феномен сформувався з
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кількох складових: високого рівня євроінтеграції Туреччини, активізації
турецької громади Німеччини та активізації арабської міграції в Європу. Як
наслідок – перша поява у фінальній частині європейського футбольного
форуму збірної Туреччини стала вираженням ісламського світу в
європейському футболі. Перший виступ національної збірної Туреччини не
був успішним, але він відкрив ісламську експансію у європейському футболі.
Вона мала своє продовження: виграш турецьким «Галатасараєм» Кубка
УЄФА, виграш турецькою національною збірною бронзових нагород на
світовому футбольному форумі 2002 року в Японії та Північній Америці, а це,
в свою чергу, активізувало турецьку громаду Німеччини, яка відтворила для
національної збірної Німеччини кількох гравців (Озіла та Хедіру) для
фінальної частини світової футбольної першості 2006 року, що створило
прецедент для подальшого використання гравців інших етнічних груп в такій
консервативній футбольній країні, як Німеччина.
Відбулися і певні зміни в католицьких країнах Європи. В рамках
інтеграційних процесів до так званої великої Європи, що відбувалися у
Східній Європі, були переформатовані і країни «вишеградської четвірки», і
країни Прибалтики. «Нова католицька хвиля» з елементами соціалістичного
побуту і виховання спортсменів мала своє представлення у фіналі турніру у
вигляді національної збірної Чехії [3]. Ця країна мала достатні футбольні
успіхи ще під час перебування у соціалістичному таборі і в період певного,
хоч і не такого суворого, як в СРСР, пригноблення релігійності в країні.
Відродження католицьких традицій, яке співпало з появою талановитої
молоді, що почала розвиватися в соціалістичній системі. Вона отримала
свободу переміщення в рамках Європи, отримала додатковий ресурс для
подальшого розвитку майстерності. І в рамках європейської родини гравцям
чеської збірної вдалося реалізуватися на новому рівні, де їхні католицькі
практики були адекватно сприйняті в рамках багатовікових релігійних і
соціокультурних практик Європи.
Всі згадані практики стали можливими за допомоги принципів
толерантності, які були закладені в основі єднання європейських народів,
вони дали можливість вільно себе почувати представникам різних релігій та
релігійних конфесій, почувати себе в мирі і спокої при здійсненні своїх
релігійних ритуалів.
Одними з головних невдах європейської футбольної першості 1996
року можна вважати національні збірні Болгарії та Росії, які були єдиними із
православного світу на зазначеному футбольному турнірі. Якщо виступ
національної збірної Росії був продовженням провального виступу
футбольного мундіалю 1994 року, що проходив в США, то виступ призера
зазначеного турніру національної збірної Болгарії став для європейської
спільноти несподіванкою. В даному випадку ми можемо говорити про
низький рівень адаптованості до соціальних реалій тогочасної Європи країн
православного світу.
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Загалом слід відмітити, що європейська футбольна першість 1996
року стала маркером розвитку міжрелігійних відносин Європи середини 90-х
років ХХ століття в розрізі інтеграційних процесів на континенті.
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Під терміном «соціальне служіння» (social ministry) традиційно
розуміється робота, що проводиться релігійними організаціями, «церквами і
індивідами для полегшення людських страждань і забезпечення потреб
спільноти. Вона часто зосереджена на проблемах суспільної справедливості і
націлена на підтримку життєвого рівня незаможних» [1, с. 305].
Виділяються терміни: «соціальне служіння Церкви» і «християнське
соціальне служіння», які можуть вживатися в синонімічному значенні, проте
мають різний зміст.
Коли в назвах використовується термін «соціальний» (соціальна
реклама, соціальний підприємець, соціальний інтерес, соціальний контроль),
то акцент, в першу чергу, ставиться на безкорисливість, відсутність
матеріальної винагороди за свою роботу, спрямованість діяльності виключно
на громадські інтереси. Соціальне служіння Церкви (благодійність, соціальна
діяльність, діаконія) − це ініційована, організована діяльність, яку координує і
фінансує Церква, або за допомогою Церкви, діяльність, що має на меті
надання допомоги нужденним. Відповідно до цієї концепції в основі
благодійності лежить практичне виконання заповіді Ісуса Христа про любов
до Бога і ближнього свого: «Бо я голодував, і ви дали мені їсти; жадав, і ви
напоїли Мене; був мандрівником, і ви прийняли Мене; Був нагий, і ви
одягнули Мене; був хворий, і ви відвідали Мене; в темниці був, і ви прийшли
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до Мене. Як ви зробили одному з братів Моїх молодших, так і Мені зробили»
(Мф. 25: 35-36, 40).
У практичному виконанні заповіді Христа Спасителя про любов до
Бога і ближнього полягає найважливіше завдання християнина. Християнин
покликаний виконувати волю Божу, а саме – творити добро ближнім у міру
своїх сил. Об’єднання зусиль всіх небайдужих людей до чужого болю і
скорботи створює християнську благодійну діяльність, мета якої – множення
любові, що виявляється в практичній допомозі нужденним.
«Християнське соціальне служіння – це виклик укладу життя, що
закріпив соціальну, економічну та расову несправедливість, виклик нашим
інстинктам, виклик основному закону біологічного життя, який пропонує
виживання найсильнішого» [4]. Таким чином, «християнське соціальне
служіння» – це може бути діяльність як в середині церковних структур, так і
поза церковних організацій, що здійснюється або окремими християнами, або
їх об’єднаннями, в той час як «соціальне служіння Церкви» – завжди
передбачає, що така робота ініційована, організована, координована й
фінансована Церквою або за допомогою Церкви.
Соціальне служіння не є просто допомогою, яку можна надати
людині. Соціальне служіння відрізняється від соціальної роботи, від
гуманітарної допомоги своєї мотивацією: це реалізація християнської моралі.
Церква не тільки робить молитовні богослужіння, але вона робить й служіння
Богу любов’ю через конкретні справи, через ініціативи і проекти.
«І сліпому, і прокаженому, і пошкодженому розумом, і немовляті, і
кримінальній злочинцеві, і язичнику зроби повагу, як образ Божий. Що тобі
до їх немочі і недоліків! Пильнуй за собою, щоб тобі не забракне нічого в
любові», – писав святитель Ігнатій Брянчанинов [2, с. 127–128]. Таким чином,
акцентується увага на мотиваційній стороні благодійної діяльності: якщо мета
благодійності – знизити податки організації, то це допомога, а якщо мета –
реалізувати заповіді Божі, то в такому випадку мова йде про соціальне
служіння.
Більшовицька влада стверджувала, що будь-яка благодійність – це
приналежність буржуазного суспільства, тому вже в 1918 році більшовики
забороняють всі благодійні організації, в тому числі і церковні. Разом з тим в
автобіографії єпископа Луки (Войно-Ясенецького) є спогади про те, що до
в’язниці доходила гуманітарна допомога, організована дружиною
письменника М. Горького.
«У Таганській в’язниці мене помістили не зі шпаною, а в камеру
політичних в’язнів. Всі арештанти, в тому числі і я, отримали невеликі
кожушки від дружини письменника Максима Горького. Проходячи в клозет
по довгому коридору, я побачив через ґратчасті двері у порожній одиночній
камері, підлога якої по щиколотку була залита водою, напівголого шпаненка,
що сидів біля колони і тремтів від холоду, і віддав йому непотрібний мені
кожушок. Це справило величезне враження на старого, ватажка шпани, і
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кожен раз, коли я проходив повз кримінальної камери, він дуже люб’язно
привітав мене і називав «батюшкою». Пізніше в інших в’язницях я не раз
переконувався в тому, як глибоко цінують злодії і бандити просте людське
ставлення до них » [3, с. 48].
Таким чином, рівні соціального служіння бувають різними як по
об’єкту, так й по суб’єкту цієї діяльності: загальними, груповими,
індивідуальними. Можна класифікувати соціальне служіння за програмними
цілями цієї діяльності й за основними видами (типами, формами) її. Однак є
ще один критерій поділу: зовнішнє роблення і внутрішнє.
Зовнішнє: нагодувати голодного, напоїти спраглого, дати притулок
мандрівнику, знайти притулок для бездомного, одягнути голого, допомогти
хворому, розрадити стражденного; тобто мова йде про надання допомоги
будь-якій людині (або групі людей), які виявилися в важких обставинах.
Внутрішнє (духовне) соціальне служіння пов’язане з молитвою до Бога за всіх
людей, що страждають. Духовні принципи справ милосердя тісно пов’язані з
релігійними положеннями християнського віровчення і викладені в Євангелії,
в святоотцівській спадщині:
1. Соціальне служіння може проходити потай від інших, і навіть
потай від тих, кому допомагають (приклад − таємна допомога Миколи
Мирлікійського жебраку, батькові трьох дочок).
«Дивіться не виставляти свою милостиню перед людьми з тим, щоб
вони бачили вас: інакше не буде вам нагороди від Отця вашого, що на небі. ...
У тебе ж коли чиниш милостиню, нехай ліва рука не знатиме, що робить
права, щоб таємна була твоя милостиня; і Отець твій, що бачить таємне,
віддасть тобі явно». (Мф.6: 1−4).
2. Милість безкорислива і така, що не взірає на обличчя. «І якщо
любите люблячих вас, яка вам за те ласка? ... І коли добре чините тим, які вам
роблять добро, яка вам за те ласка? ... А коли позичаєте тим, від них
сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? ... Тож любіть своїх ворогів, робіть
добро і позичайте, не ждучи нічого назад, ... і синами Всевишнього бо Він до
невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний » (Лк.6:
32−36).
Отже, філософське дослідження соціального служіння потребує
чіткого визначення усіх термінів, що супроводжують цю діяльність.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Вестминстерский словарь теологических терминов. – М. : «Республика».
Мак-Ким Дональд К., 2004. – 503 с.
2. Игнатий (Брянчанинов) святитель, епископ Черноморский и Кавказский.
Аскетические опыты : В 2 т. Том I. – Минск : Белорусский экзархат,
2017 г. – 895 с.

27

3. Лука (Войно-Ясенецкий) святитель Крымский и Симферопольский Я
полюбил страдание. Автобиография. Киев : Свято-Троицкий
Ионинский монастырь, 2015. – 240 с.
4. «О принципах организации социальной работы в Русской Православной
Церкви». Документ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html (дата перегляду 09.05.2018).
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У 988 р. князь Київської Русі Володимир Великий здійснив
надзвичайно важливе реформування релігійної системи – прийняв
християнство на державному рівні. Ця подія кардинально змінила подальшу
долю української держави та її народу в цілому. Запровадження християнства
вивело Київську Русь на новий, більш високий щабель державного розвитку –
вона стала однією із провідних та впливових держав серед країн
cередньовічної Європи. Окрім того утвердження християнства сприяло більш
швидкому розвитку освітнього та культурного потенціалу українського
народу. Особливо вагомі зміни християнство привнесло в духовну сферу
українського народу, оскільки разом з християнством були успадковані високі
духовно-моральні цінності – основою яких є співчуття, милосердя,
безкорисливе служіння ближньому. Однак, на нашу думку, найголовніше
полягає в тому, що саме християнство доклало великих зусиль для
формування головної гуманістичної ідеї – цінності людського життя.
Враховуючи усе вище зазначене, стає цілком зрозумілим, чому після
утвердження християнства лікувальна справа перейшла саме під його
безпосередню опіку.
Проблема становлення лікувальної справи в Україні висвітлена у
працях багатьох вітчизняних науковців, серед яких Вороненко Ю. В.,
Кузьмінський П. Й.,
Неділько Р. В.,
Голяченко О. М.,
Радиш Я. Ф.,
Ганіткевич Я. В. та ін. Однак, зважаючи на досить значну кількість праць, на
сьогодні необхідним є більш поглиблене вивчення окремих етапів
становлення та розвитку лікувальної справи в Україні, зокрема за часів
Київської Русі.
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Відразу слід зазначити, що розвиток медицини за часів Київської Русі
йшов у двох паралельних напрямках – це розвиток медицини монастирської
та медицини світської. За даними митрополита Серафима Чичагова, перші
зерна медичних знань було принесено на нашу землю з Греції з прийняттям
християнської релігії, а першими її поширювачами були ченці, переважно з
Афонської гори. У 988 р., в перший рік прийняття християнства в Україні,
було засновано Межигірський монастир. Отже, основні погляди на лікувальну
справу до Київської Русі були привнесені з Візантії, разом із християнством, а
головними осередками освітньо-духовного розвитку, у тому числі й
медицини, стали монастирі, відповідно й першими лікарями монастирської
медицини часів Київської Русі були ченці. У церковному статуті князя
Володимира Великого лікарні було оголошено церковними установами, а
самих «лічців» (лікарів) – людьми церковними. Таким чином, слід зазначити,
що монастирська медицина мала суттєву державну підтримку, і саме це
дозволяло їй більш активно протидіяти медицині язичницькій. Зокрема,
церковним статутом серед злочинів проти віри окрім волхвування вказано й
«зелейництво», тобто використання різних лікувальних засобів язичницької
медицини.
Основним досягненням монастирської медицини було те, що саме
при монастирях були створені перші за часів Київської Русі лікарні. Велику
роль в історії української медицини відіграв Києво-Печерський монастир,
заснований у ХІ ст. преподобними Антонієм і Феодосієм. Слід зазначити, що
перші ченці Печерського монастиря прийшли з Афонської гори і принесли з
собою лікарські знання. Найбільш відомими подвижниками печерськими
були Антоній Преподобний, Даміан, Агапіт Печерський, інші. Вони
славилися даром зцілення й лікування хворих. Серед подвижників печерських
на особливу увагу заслуговує Агапіт Печерський який був знаний серед
населення й мав велику пошану. Агапіт був надзвичайно скромною та
безкорисливою людиною, зокрема, він ніколи не брав грошей за лікування.
Про нього відомо, що він лікував не лише простих людей, але й бояр, князів
та їхні родини. Зокрема, відомо, що він врятував від смерті князя Володимира
Мономаха. Головним методом лікування Агапіта були складені ним
фітокомпозиції трав.
У 1063 р. ігумен Києво-Печерської Лаври Феодосій Печерський
запровадив перший в Україні монастирський статут, згідно з яким
передбачалося організовувати при монастирях опікування над хворими та
каліками. У 1070 р. він же заснував при Києво-Печерській Лаврі богадільню –
притулок для хворих та немічних – один із перших лікувальних закладів у
Київській Русі. Ченці з Києво-Печерської Лаври розійшлися по усій руській
землі, де заснували нові монастирі, й відповідно тим самим сприяли
відкриттю нових лікарень та розповсюдженню медичних знань. Необхідно
зазначити, що під час військових подій православні монастирські лікарні
перетворювалися на військові шпиталі, на карантинні лікарні – під час
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епідемій. В той же час ченці з Західної Європи починаючи з 1228 р. перестали
надавати допомогу пораненим, оскільки католицька церква вважала заняття
хірургією гріховним.
Основні засади монастирської лікарської справи часів Київської Русі
викладені в «Руській Правді» Ярослава Мудрого та Ізборнику Святослава.
Згідно з основними положеннями «Руської Правди» церквам наказувалося
будувати лічниці й лазні та безкоштовно надавати допомогу хворим і
немічним. В Ізборнику даються практичні поради, як лікувати різні хвороби, й
навіть подається опис деяких різновидностей раку, особливу увагу приділено
правильному харчуванню. Найважливішою галуззю практичного лікування
була хірургія. Хірургія староукраїнською мовою називалася «ризання», а
хірург – «ризалником».
Паралельно із монастирською медициною відбувалося становлення
медицини світської, регламентація якої здійснювалася також у відповідності
до законоположень «Руської Правди» та «Повчання Володимира Мономаха».
Одна з перших згадок про створення світської стаціонарної лікувальної
установи у Київській Русі відноситься до Х ст. Саме за ініціативою княгині
Ольги було відкрито лікарню, догляд за хворими в якій було доручено
жінкам.
Бурхливий розвиток освіти та писемності поступово призвели до
підняття освітньо-культурного рівня не лише представників духовенства, а й
населення усіх соціальних рівнів тогочасної Київської Русі, зокрема
ремісників й торгівців. В результаті цього у містах, серед представників
різних професій почали з’являтися особи, що займалися лікувальною
справою. Однак, особливо на перших порах, для більшості цих осіб
лікувальна справа була не професією, а лише способом додатково підробітку.
Подальше розростання міст сприяло зростанню попиту на медичну допомогу,
а отже формуванню професійних лічців-ремісників. Також слід зазначити й
той факт, що в ХІ ст. княжна Анна Всеволодівна відкрила в Києві світську
школу, де викладали, зокрема, й медицину.
Першою жінкою-медиком вважають Євпраксію Мстиславівну –
внучку Володимира Мономаха, яка видала, на думку деяких істориків, сама
написала медичну працю на грецькій мові «Мазі». На той час це була одна із
перших наукових праць, яку написала жінка. Цей медичний посібник
складався із п’яти частин. У перших трьох мова йде про гігієну людини в
цілому, а також гігієну шлюбу, під час вагітності та догляду за дитиною,
гігієну харчування. У четвертій та п’ятій частинах подається опис усіх
відомих на той час хвороб та способи їхнього лікування.
На жаль, більшість медичних пам’яток часів Київської Русі до нас не
дійшла, це зумовлено частими пожежами та навалами іноземних орд.
Отже, християнство відіграло ключову роль в історії становлення та
розвитку лікувальної справи в Україні. Після утвердження християнства
лікувальна справа перейшла під його безпосередню опіку. Монастирська й
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світська медицина розвивалися в тісному взаємозв’язку. Основними
результатами цього процесу стало заснування перших лікувальних закладів в
Київській Русі та формування професійних лікарів.
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ЛЮБОВ Є КВІНТЕСЕНЦІЄЮ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ
ЗА ВЧЕННЯМ НОВОМУЧЕНИКІВ ТА СПОВІДНИКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Протоієрей Андрій Бобрик
керівник єпархіального відділу благодійності
та соціального служіння Кіровоградської єпархії
Української Православної Церкви, член Спілки
релігієзнавців Кіровоградської області,
кандидат богословських наук
Вчення про любов має основоположне значення для православної
етики та богослов’я. Любов є сутністю Божественної природи і тим самим
набуває безцінного значення в духовному вдосконаленні людини. Найбільш
повно і реально розкривається ідея любові в Боговтіленні. Любов є образом
існування Святої Трійці. «Бог є любов» (1 Ін. 4:8), «і тому зв’язати нас з Ним
може точно також тільки любов наша до Нього» [1, с. 252].
В Ісусі Христі всі види чеснот зливаються в єдиний потік, що сходить
до людей Божественної любові. «Люди досягають блаженства за допомогою
цієї спрямовуючої все і вся до Бога любові, осягаючи і абсолютизуючи образ
Бога в ближньому. Якщо любов не має такого характеру і такої
спрямованості, то чесноти перетворюються в те, що блаженний Августин
називав блискучими пороками, або стають чимось ще більш скверним» [2,
с. 62].
Сам Христос визначає жертовність як вище вираження любові:
«Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх» (Ін.
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15:13). В соціальному служінні людина, в якійсь мірі, втілює цей
Євангельський імператив у власному житті. Наприклад, приходячи до
пацієнтів з невиліковними хворобами або відвідуючи паліативних людей,
волонтер співпереживає разом із хворими, розділяє їхній біль, розчарування,
втрату близьких, на все це реагує наша фізіологія та психосоматика, що також
відображається на його власному здоров’ї. Але, читаючи свт. Луку ВойноЯсенецького, в любові до ближнього, в служінні йому, бачиш сенс і втіху в
будь-яких стражданнях та болі. Сенс наступний – співучасть в любові
Христовій [4, с. 136–137].
Кенотична характеристика істинної любові є основним законом
Христовим. Це і є викарбування закону в серці, коли воно рухоме любов’ю до
Христа, саме нестримно поривається виконати все, чого бажає наш
Спаситель, всю волю Його, виразом якої і є закон. Для того, хто любить,
немає потреби ні в обіцянці нагород, ні в погрозах, покараннях, людина все
робить заради самої любові. Звичайно, так діє лише досконала любов. Любов
же, вливаючись в серце, дає силу ходити шляхами життя Христового.
За визначенням новомучеників та сповідників ХХ століття, жалість і
співчуття невід’ємні від істинної любові. «У чому корінь милосердя? – В
жалю, в співчутті. Жалість і співчуття – це основні властивості та якості
любові. У кого є любов, в тому присутня жалість і співчуття, тому що не
можна любити і не співчувати. Не може людина не творити добра тим, хто
цього потребує, творити його без всякого очікування на винагороду чи
вдячність» [5, с. 118–119]. З цих слів владики Луки Войно-Ясенецького можна
зробити висновок, що безкорисливість є онтологічною характеристикою
жертовної любові. «Одна любов здатна жертвувати собою. Вона справді
міцна, як смерть» (Пісні. 8:6), і розірвати її узи не може ніяка сила в світі.
Якщо зі страху людина здатна зовні на якийсь час робити добро, то любов не
вимагає зовнішніх спонукань. Вона сама спонукає людину бути вірною
навіки, і союз однієї любові вічний, що не руйнується навіть самою смертю»
[8, с. 246-247]. Цими словами священномученик Фаддей (Успенський)
відкидає юридичний підхід щодо чесноти, домінуючій в деяких сучасних
благодійних організаціях. Єдиною мотивацією в моральному виборі є любов.
При недосконалості цього почуття християнин керується іншими принципами
моралі: страхом перед покаранням або бажанням небесної чи земної
нагороди, слави і так далі. При такому налаштуванні неможливо досягти
справжнього блага, тому що в людині немає повноти чеснот, немає сукупності
досконалості, немає безкорисної любові. Саме це є причиною психологічного
вигорання.
У гомілетичній спадщині новомучеників та сповідників ХХ століття
реальність і дієвість любові доводиться справами милосердя, так як любов є
його онтологічною основою. «З чистої любові народжується милосердя наше,
і вірність заповідям Христа. Творимо усякі добрі справи і при цьому не
сподіваємось отримати взаємне у відповідь. І хто так чинить, того чекає
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найбільша нагорода від Бога – сином Всевишнього назветься він» [5, с. 119].
Можна робити справи милосердя без любові, то тоді ці справи приносяться не
для Бога, а для свого власного «Я». І при такому налаштуванні вони не мають
ніякої ціни в духовному житті, а, навпаки, вирощують егоїстичне почуття. Всі
справи любові і милосердя ми повинні творити в ім’я Христа, так як всі наші
справи милосердя, всі справи любові по відношенню до наших близьких
Господь приймає як справи милосердя, надані Йому Самому. Він їх не
потребує, але Спаситель ототожнює Себе з нещасними, убогими, жебраками,
покинутими, хворими, ув’язненими. Він шкодує їх, сумує з ними, обурюється,
коли ними нехтують. І саме на Страшному Суді Господь Ісус Христос
виправдає праведників тільки за любов, тільки за справи милосердя.
Ми для того створені Богом, щоб наближатися до Нього духовно. І
метою нашого існування є придбання любові. Це високе божественне
почуття, в якому воістину відображається образ Божий в людині. І досягнути
любові без справ милосердя і співпереживання ближнім не можливо.
«Христос так само невід’ємний від стражденної людини, як і заповідь
про любов до Бога невіддільна від заповіді про любов до ближнього» [5,
с. 77]. Ці слова владики Луки абсолютно співзвучні зі словами Христа:
«Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею твоєю і всією
думкою твоєю ... Полюби свого ближнього, як самого себе; на цих двох
заповідях увесь закон і пророки». (Мф. 22:37-40). Першою заповіддю Христос
називає любов до Бога, але вона не може бути реалізована без виконання
другої заповіді, любові до ближнього. «Як хто скаже: «я люблю Бога», а
брата свого ненавидить, той неправдомовець. Бо хто не любить брата
свого, якого бачить, як може любити Бога, Якого не бачить»? (1 Ін. 4:20).
Любов до ближнього в Новому Завіті – основна умова любові до Бога,
головна щабель на шляху до Нього. Всі заповіді зводяться до любові
ближнього, змушуючи нас ніколи не завдавати йому зла, саме тому любов є
виконанням всіх заповідей.
Але досягнути справжньої любові до ближніх не можна миттєво. Як
при досягненні будь-якої християнської чесноти, так і при набутті любові до
ближніх є певна послідовність. Щоб її досягти, необхідний багаторічний
подвиг самозречення, перш за все потрібно відкинути своє самолюбство, так
як воно є спотворенням справжньої любові та справжнього соціального
служіння. Наприклад, може бути такий стан, коли волонтер
самостверджується за рахунок обмежень, недоліків і страждань ближнього,
допомагаючи йому. Такий стан є маскуванням зла під виглядом добра. І, на
мою думку, такий принцип є відповіддю на запитання, чому не відбувається
глобальних змін в нашому суспільстві, адже більшість саме діє за такою
моделлю. «Шлях досягнення духовної любові до людей покладений через
великий труд над собою і пов’язаний з подвигом викорінення з нашого єства
гріха в усьому його розмаїтті» [3, с. 611].
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Цікава думка священномученика Фаддея (Успенського), що
жертовність, служіння іншим, наповнює людське життя справжнім сенсом
буття. «Де згасає любов, там згасає і життя, там починає оволодівати душею
мертвотна байдужість, яка легко переходить в холодну омертвляючу злобу,
вбивчу ненависть. Як живила любов до Христа серця апостолів, видно з
урочисто-переможного вигуку апостола Павла: «Хто відлучить нас від любові
Божої: скорбота, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи
небезпека, чи меч? ... Все це ми перемагаємо силою Того, Хто нас полюбив»
(Рим. 8:35, 37)» [8, с. 17].
Аналізуючи вищесказане, можна зробити наступний висновок:
подвижницьке, моральне життя призводить до любові, а любов, в свою чергу,
відроджує в серці людини прагнення до доброчинності. Цей процес
нескінченний, оскільки джерелом любові є Сам Бог, а Він не може бути
осягнутий в своїй повноті.
Розглядаючи детально сутність любові, святі новомученики і
сповідники роблять висновок про те, що вершиною досконалої любові є
жертовність, а жертовність, в свою чергу, слугує основним стрижнем будьякого соціального служіння, і це є внутрішнім законом людської природи.
«Отже, уподібнюйтесь Богові, як улюблені діти, і живіть в любові, як і
Христос полюбив нас і віддав Себе за нас як дар і жертву Богові, в
благоухання приємне» (Еф. 5:1-2). І тому все наше життя повинно проходити в
пошуку, ствердженні та безперервному служінні ближнім. «Отже, щоб
пришестя Христове не було для нас раптовим, потрібно завжди зберігати і
примножувати в серці любов до Христа. Ця любов є і той єлей, яким
підтримується горінням світильника душі. Серце займеться лише від любові.
Про примноження цього єлею і потрібно піклуватися все життя, весь час,
поки триває «торг життя». Це і повинно бути головною турботою, головною
справою життя» [8, с. 231–232].
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ВЧЕННЯ ОТЦІВ КАППАДОКІЙЦІВ
ПРО ВІЙНУ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК
Протоієрей Микола Чепура
благочинний Кафедрального собору
Різдва Пресвятої Богородиці м. Кропивницького,
бакалавр богослов’я
У суспільстві досі існує думка, нібито християнство з несхваленням
відноситься до військової служби. Ще більшою мірою це питання набуває
глибини і гостроти в умовах війни. У віруючого воїна виникає логічне
запитання: як вести себе, щоб не зганьбити християнського імені, як вчить
Церква ставитися до військового служіння і війни?
Розглянемо, що говорили про війну і військову службу на підставі Св.
Письма отці Каппадокійці: Василій Великий, Григорій Ніський Григорій
Богослов та Іоанн Златоуст..
Сам Господь Ісус Христос попереджав, що війни будуть
супроводжувати весь час земного існування людства: «Також почуєте про
війни та про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому,
але це ще не кінець» (Мф. 24: 6). Також в книзі Проповідник читаємо: «Час
любити і час ненавидіти; час війні і час миру» (Екл. 3: 8). Ці слова Святого
Писання нібито передбачають певне місце для війни в умовах нашого
занепалого світу.
Святитель Григорій Ніський тлумачить місце з книги «Проповідник»,
відносячи ці слова до духовної війні, яку кожен віруючий повинен вести з
пристрастями і гріхами: «Якщо зрозуміли своєчасність любові і ненависті, то
одне возлюбим, а з іншим поведемо війну. Бо Проповідник говорить: час
війни і час миру (Екл. 3, 8). Бачиш полчище супротивних пристрастей ...
Зверни увагу на різноманітне приготування до битви, як вороже воїнство
загрожує нападом на твоє місто, посилає посланців, привертає до себе
зрадників, заготовляє бойову зброю, пращників, стрільців, рукопашних бійців,
кінську силу, озброюється проти тебе. Тому, все це маючи на увазі, належить і
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нам озброїтися, закликати союзників, розвідати про підвладних нам, не
сприяє чи хто ворогам, передбачити на шляху засідки, убезпечити себе від
ударів щитами і перекопати підступ для кінноти. ... Перші підступи це
спокуси, з них беруть початок пристрасті. Ось хто буває спостерігачем наших
сил» [1].
В якості головної причини війн Святе Письмо в багатьох місцях
називає тяжкі гріхи проти Бога і порушення вірності Йому. Війна є відплатою
народу за всенародні гріхи, найбільш же за гріх відступництва.
Говорячи про причини воєн, святитель Іоанн Златоуст вказував, що
«війни постійно ростуть від кореня гріхів» [2]. А торкаючись
промислительного значення війни, святитель Василій Великий говорив, що
«Бог у війнах насилає кари на гідних покарання» [3]. Ось як про це говорить
книга пророка Ісаї: «Не хотіли ходити шляхами Господніми і не слухали
закону Його. Тож він виливав на них жар гніву Свого, насилав полум’я війни.
Воно звідусіль пожирало їх, але вони не зважали, палахкотіло довкола них,
але вони не брали цього до серця (Іс. 42: 24-25). Святитель Іоанн Златоуст
зауважує про ці рядки: «Дивись, Бог ясно відкриває, що Він навмисно інших
карає для виправлення та напоумлення» [4].
Всім також відомі слова Господа: «Тоді промовляє до нього Ісус:
Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть»
(Мф. 26: 52). Цю цитату найчастіше призводять на підтвердження думки про
те, що ніби-то християнам не можна служити в армії і брати участь у війні.
Хоча про війну тут немає ні слова, і звертається Спаситель не до воїна, а до
людини цивільної, яким був апостол Петро. Проте, слова про «всіх, що взяли
меч», при певному розумінні можуть бути віднесені і до всіх воїнів. Але чи
так сприймали це місце святі отці Каппадокійці? Ось що ми читаємо у
святителя Іоанна Златоуста: «Отже, Христос хотів заспокоїти учнів погрозою
покарання тим, які починають напад: бо сказав Він, хто візьме меча, від меча і
загинуть» [5]. Як бачимо, на думку святого отця, ці слова відносяться до тих,
хто розпочинає кровопролиття, і не відносяться до тих, хто вимушено
обороняється.
Переходячи від образів до самої військової служби, потрібно
зауважити, що святі отці Каппадокійці ніколи не вважали її несумісною з
християнським способом життя або перешкодою для порятунку. Навпаки,
святі отці часто прямо спростовували таку думку.
Святитель Григорій Богослов стверджує: «Краще похвальна війна ніж
мир, що відокремлює від Бога» [6].
У святителя Іоанна Златоуста читаємо: «Ти виставляєш приводом
військову службу і кажеш: я – воїн і не можу бути набожним. Але хіба
Євангельський сотник не був воїном? А він каже Ісусові, що я недостойний,
щоб Ти увійшов під стріху мою, але промов тільки слово, і видужає слуга мій
(Мф. 8: 8). І, здивувавшись, Ісус говорить: Істинно кажу вам: навіть серед
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Ізраїля Я не знайшов такої великої віри (Мт. 8: 10). Військова служба анітрохи
не послужила для нього перешкодою »[7].
Святитель Василій Великий приводить ще більше прикладів з Писання,
кажучи: «Невже військовий чин позбавлений надії на спасіння? Невже немає
жодного благочестивого сотника? Пригадую першого сотника, який, стоячи
при хресті Христовому і через чудеса усвідомивши силу, коли ще не охолола
зухвалість іудеїв, не злякався їхньої люті і не відмовився сповістити істину,
але визнав і не зрікся, що воістину Христос був Божий Син (Мф. 27: 54). Знаю
і іншого сотника, який у Господі, коли той був ще в тілі, пізнав, що Він Бог і
Цар сил і що Йому досить одного веління, щоб через службових духів
посилати допомогу нужденним. Про віру його і Господь підтвердив, що вона
більше віри всього Ізраїлю (див.: Мф. 8: 10). А Корнилій, будучи сотником,
удостоївся побачити ангела і наостанок через Петра отримав порятунок» [8].
Але, з іншого боку, ця справа не називалася зовсім чистою і
нешкідливою для душі солдата. На це вказує святитель Василій Великий в 13му правилі: «Вбивство на війні отці не вважали за вбивство, мені здається, з
поблажливості до захисників цнотливості й благочестя. Але, добре було б їм
порадити, щоб вони, як ті, що мають нечисті руки, три роки утрималися від
причастя святих таїн» [9]. Для порівняння потрібно вказати, що справжній
вбивця в повному розумінні цього слова, згідно з правилами святителя Василя
Великого, мав бути відлученим від причастя на 20 років.
Війна, перш за все, велике лихо, тому, говорячи про переваги мирного
життя перед війною, святитель Григорій Ніський писав: «Про яку не
заговориш приємність в житті, щоб дісно бути приємною, потрібен мир ...
Війна присікає насолоду усіма благами. Якщо і під час миру терпимо якесь
лихо, то зло, розбавлене благом, робиться легким для стражденних. Правда,
коли війною обтяжене життя, то нечутливі буваємо до подібних скорботних
випадків; тому що загальне лихо бідами своїми перевищує лиха приватні ...
Але якщо під час відчуття власних зол ціпеніє душа, то коли вона обтяжена
загальними лихами війни, то як їй мати відчуття приємного? Де зброя, списи,
витончене залізо, де звучать труби, де гримлять кимвали дружини, де
зімкнулися щити, де є зіткнення, столпленія, сутички, бої, побоїща, втечі,
переслідування, стогни, крики, земля зволожена кров’ю, де без допомоги
залишаються поранені і все, що на війні можна бачити і чути ... невже там
знайде хто час схилити хоч іноді помисел до спогаду, який звеселяє? Якщо і
прийде в душу спогад про що-небудь приємне, то чи не послужить це до
збільшення горя?» [10]. Тому святитель називає запобігання війни
найбільшим благодіянням, за яке Господь дарує подвійну нагороду, «бо
сказано: Блаженні миротворці, а миротворець той, хто дає мир іншим» [11].
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У складному розмаїтті відносин, що формуються в межах ринкової
економіки, можна, загалом, виділити два рівні: горизонтальні ринкові зв’язки
(або мікрорівень, зв’язки типу: «роботодавець (менеджер) – працівник»,
«підприємець – споживач (клієнт)», «підприємець – підприємець» та інші);
вертикальні ринкові зв’язки (або макрорівень, зв’язки типу: «підприємець –
держава», «підприємець – суспільство»).
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Важливим проявом зв’язку «підприємець – суспільство» є феномен
доброчинності та меценатства, у якому виражається почуття відповідальності
підприємця перед суспільством, громадськістю. Адже його діловий успіх
визначається не лише «субстанцією прибутку», а й виникненням
«економічного альтруїзму», що полягає в безкорисливому служінні людям,
суспільству. Тому з давніх часів підприємці, купці та промисловці намагалися
досягти суспільного визнання за допомогою «позаекономічних» дій, що
користувалися б у суспільстві високим престижем. Так виникла концепція
«служіння бізнеса суспільству», початковими формами якої були
доброчинність і меценатство.
Існують декілька чинників виникнення та розвитку практики
доброчинності та меценатства. По-перше, суто суб’єктивний чинник,
пов’язаний, з одного боку, із прагненням верстви купців та промисловців
задовольнити власні марнославство та амбіції; з другого, з особистісним
устремлінням підприємця виправдати, з моральнісних позицій, найману
працю, свій достаток та діяльність по його накопиченню, що зазвичай
супроводжувалася порушенням моральних заповідей (у цьому православ’я
слідує установкам раннього християнства).
Одним із перших видів доброчинності, що був широко поширеним до
ХІХ століття, було пожертвування «хворим та убогим». Підприємцями
виділялися кошти на будівництво притулків, лікарень, богаділень тощо.
Багато хто з великих підприємців були глибоко віруючими людьми і вважали
шляхетною та необхідною справою у власній життєвій практиці
дотримуватися норм християнської етики та моралі, які навчають милосердю
та співчуттю. Концентруючи великі кошти, що отримувалися від успішної
підприємницької діяльності, промисловці, купці, банкіри використовували їх
із великою щедрістю та великодушністю як пожертвування на храм.
Поступово ідея доброчинності з релігійно-моральних мотивів поступилася
місцем ідеї служіння суспільним інтересам.
По-друге, політичний чинник. На мотивацію поведінки підприємців
суттєвий вплив здійснює дух державності. Так, зокрема, свого часу на теренах
Російської імперії була сильно розвинута «ідеологія служіння», ідеями якої
були пройняті всі тогочасні суспільні верстви.
По-третє, соціальний чинник. Доброчинність та меценатство,
почасти, сприяли зменшенню соціальної напруги в суспільстві, що
породжувалася розвитком бізнесу.
Показовою є благочинна діяльність російських підприємців
Коновалова, Прохорова, членів сім’ї російського купця Бахрушина, яких
називали «професійними благодійниками», українських промисловців братів
Миколи та Федіра Терещенків [7].
Аналіз практики благочинства в Російській імперії показує, що з
часом у ній зароджується нова традиція, яка користувалася значним
суспільним престижем, – меценатство – добровільна діяльність, спрямована
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на матеріальну, фінансову підтримку культурних інституцій (музеїв, виставок,
театрів, мистецьких шкіл та інших громадських культурних закладів);
колекціонування пам’яток духовної культури з подальшою перспективою
передавання їх у просвітницькі центри. До найбільш відомих меценатів
дореволюційної Росії варто віднести С. Т. Морозова, С. І. Мамонтова, вже
згадуваних братів Терещенків, зусиллями яких у країні, фактично, була
заснована «друга Третьяківка» – Національний музей «Київська картинна
галерея» (Київська національна картинна галерея).
Отже, є підстави стверджувати, що діяльність підприємців здавна
відрізнялася високою громадською спрямованістю. Приділяючи значну увагу
соціальному, духовному та політичному життю суспільства, вони не
обмежували її лише бізнесом. Однак ставлення до діяльності благочинників –
людей заможних – ніколи не було однозначно позитивним у суспільстві.
Суспільство традиційно відмовляє заможним у визнанні навіть
добрих намірів, перебуваючи у постійних пошуках (зазвичай, успішних), так
званих «істинних намірів» благочинників. Значний «внесок» у цю справу
зробили свого часу такі видатні представники вітчизняного мистецтва, як:
Т. Г. Шевченко (повість «Музика»), І. Карпенко-Карий (комедія «Хазяїн»,
п’єса «Суєта»), Д. В. Григорович (повість «Акробати філантропії») та інші.
Благочинні концерти, ярмарки, підписки на пожертвування на користь убогих
гувернанток, на потреби дешевих їдалень тощо є загальним тлом для
розгортання сюжетних ліній у творах І. С. Тургенєва, Ф. М. Достоєвського,
А. П. Чехова, М. Горького.
Певною мірою критичне ставлення суспільства до підприємців та
їхньої діяльності має підґрунтя. Так, за спогадами очевидців, П. Третьяков,
завдяки якому сформувалася російська школа живопису, досить дріб’язково
торгувався при купівлі картин; меценат-заводчик С. Мамонтов, який
власними коштами підтримував російську оперу, нещадно експлуатував
робітників. Цілком ймовірно, суто егоїстичні, прагматичні інтереси
сповідують і сучасні бізнесмени–філантропи, а саме: особистісний пошук
почуття новизни, турбота про власну репутацію, що передбачає створення
позитивного іміджу, формування лояльного ставлення суспільства до особи
підприємця та діяльності компанії, яку він представляє, тощо.
Істина знаходиться посередині: у своїй благочинній діяльності
підприємці керуються матеріальними, духовними та моральнісними
міркуваннями водночас. Зазначимо при цьому, що мотиви ці є тісно
переплетеними, взаємовпливають та взаємовизначають один одного й,
можливо, головним мірилом їхньої суспільної користі варто визнавати те, що
саме підприємці залишили та залишають після себе нащадкам. Не варто
ідеалізувати філантропію бізнесменів, адже вони залишаються людьми
прагматичними, завжди прагнуть досягти прибутку, примножити таким
чином обсяг та асортимент ресурсів, якими володіють. З іншого боку,
природно буде визнати, що суспільно позитивне діяння, зумовлене суто
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корисливими мотивами, може аніскільки не зменшувати цінність
благочинного результату. Доброчинність не припиняє бути творенням
всезагального блага через те, що, висловлюючись образно, особиста
корисливість «в’є під її дахом власне гніздо».
У сучасному світі ставлення громадськості до практики
доброчинності та меценатства також не є однозначним. З одного боку, будьякі кроки фізичних чи юридичних осіб, що спрямовані на підтримку
конкретної людини, (наприклад, оздоровлення дитини із багатодітної сім’ї,
привітання дітей, що живуть у сиротинці, зі святом тощо) чи конкретного
заходу (наприклад, пошук талановитих дітей та сприяння їм у подальшому
навчанні, купівля медичного обладнання для лікарні, фінансування вивезення
сміття з міського парку тощо) сприймаються суспільством однозначно
позитивно. З іншого боку, у таких заходах, у створенні благочинних фондів,
часто і громадськість, і держава вбачають шляхи мінімізації податків.
Зазначимо при цьому, що у більшості розвинутих країн створення
благочинних фондів, навпаки, заохочується владою. Більше того, власне, сам
фонд, а також особи, що роблять пожертвування на фонд, отримують пільги
при оподаткуванні. На благочинні фонди давно припинили дивитися як на
спосіб захисту особистих збережень та можливість уникнення від сплати
податків. Благочинні фонди сприяють оптимізації фінансової діяльності
компаній та ефективному використанню засобів для вирішення завдань
благочинності; вони мають можливість залучати додаткове фінансування та
брати участь у міжнародних проектах. Благочинна діяльність компаній
демонструє їхню соціальну відповідальність, сприяє налагоджуванню
соціального партнерства, укріпленню їхнього позитивного іміджу, а отже, й
позицій на ринку, дозволяє вигідно позиціонувати бізнес на міжнародній
арені [6].
Сучасні вітчизняні та зарубіжні підприємці (Р. Ахметов, сім’я
Пінчуків, О. Фельдман, В. Співаков, Б. Гейтс. Г. Форд, Дж. Кларк, Дж. Сорос
та інші), здійснюючи конкретні кроки по активізації своєї діяльності в
суспільному житті, відроджують практику меценатства та доброчинності [2;
4; 5]. Журнал «Кореспондент», визначивши десять головних приватних
філантропів України, підрахував, що ці люди віддали на благодійність лише
за 2011 рік більше півмільярда гривень [2].
Отже, найбільш далекоглядні та освічені підприємці здавна й дотепер
сприймають доброчинність як довгострокове капіталовкладення на соціальні
потреби суспільства, демонструючи, таким чином, цивілізований професійний
підхід до вирішення актуальних соціально-економічних проблем. І чи не є
доцільним створити механізм, який робив би благочинні вчинки
престижними? Головна роль у формуванні такого механізму відводиться,
безумовно, державі.
Якщо говорити про український досвід на цьому шляху, то практика
засвідчує, що знищення пільг, необхідність сплачувати податки із
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благочинних коштів зумовлює згортання діяльності благочинних організацій,
зниження активності підприємств та комерційних структур, які жертвують
кошти на благочинні цілі, адже знижується рівень їхнього стимулювання.
(Для порівняння: за даними журналу «Кореспондент» від 9 березня 2012
року, у західноєвропейських країнах філантропи користуються податковими
пільгами, наприклад, можуть зменшувати свій дохід, що обкладається
податком, на суму зроблених пожертвувань. У США вони зовсім звільнені від
податку з доходів фізичних осіб на федеральному рівні. Вітчизняні ж
благодійники не тільки не мають пільг, а й сума пожертвувань обкладається
податком з доходів фізичних осіб. (Із статті К. Тимків «Швидка допомога»)).
Усе це – результат непродуманої політики держави. І відбувається це у той
час, коли в Україні, нарешті, заговорили про відродження культури
меценатства та доброчинності.
Держава має побачити в меценатах, спонсорах, благочинних фондах
своїх партнерів у вирішенні соціальних проблем. Вона має заохочувати тих,
хто може й хоче допомогти їй у цьому, або хоча б не заважати їм. Для цього
необхідна, насамперед, законодавча база, яка б зняла перешкоди на шляху
доброчинності. Можливо, потрібна також масштабна програма координації
дій уряду та меценатів, благочинних організацій. Інакше кажучи,
доброчинність має стати серйозним чинником соціальної політики нашої
країни.
Отже, модель соціально орієнтованого підприємництва виступає
найбільш адекватною та перспективною для економічного розвитку як з
позицій комерційного розрахунку, так і з позицій моралі. Як тут не згадати
слова відомого класика філософії Ф. Бекона: «Безсмертя тварин – у потомстві,
людини ж – у славі, заслугах та діяннях»?! [3, с. 44]
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СЕКЦІЯ № 2. МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНІСТЬ
В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ
В СЬОГОДЕННІ
МИЛОСЕРДЯ ЯК УМОВА МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Баранов Олег Іванович
директор Помічнянської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів № 3 Помічнянської міської ради
Кіровоградської області
В умовах сьогодення питання милосердя набуває в нашій державі
особливої актуальності. У зв’язку з цим, завдання школи полягає у вихованні
моральної, творчої особистості, натхненної ідеалами добра та гуманізму,
здатної виявляти милосердя до оточуючих. Таким чином, подолання
моральної кризи в системі цінностей українського суспільства вбачається у
втіленні ідей християнської етики. У Нагірній проповіді, у версії, що
викладена св. Матеєм, Ісус увінчує довгий перелік моральних настанов
вказівкою, яку звичайно називаємо «Золоте правило» (чи «Золотий
принцип»): «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть
їм, це ж бо Закон і Пророки» [4, с. 65]. Це правило допомагає переконати в
некорисності здійснення зла та закликає до добрих та щирих вчинків.
Християнські засади відігравали і продовжують відігравати значну
роль в українському суспільстві і сучасному державотворенні. В історії
України ця релігія через систему цінностей сприяла національній
ідентифікації, вихованню національного характеру, формуванню самобутньої
духовної культури [5, с. 12]. Крім милосердя іншими категоріями сучасної
християнської етики є: ввічливість – уміння шанобливого та тактовного
ставлення до оточуючих; доброзичливість – прагнення чинити по відношенню
до інших добро; благочестя – дотримання релігійних норм; каяття – визнання
людиною власної провини; покаяння – сповідь; спокутування – замолювання
гріхів.
Проблема виховання милосердя має багатовікову історію. На
необхідності розвивати в людях почуття милосердя звертали увагу у своїх
працях
Я. Коменський,
П. Могила,
А. Макаренко,
Г. Сковорода,
К. Ушинський, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та ін. Усі ці педагоги та
мислителі відзначали, що милосердя є найважливішою людською якістю,
здатною змінити себе і оточуючих на краще.
Милосердя тлумачиться як інтегративна моральна якість, що
становить єдність знань про необхідність вибачення, безкорисливої допомоги,
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любові до ближнього і турботи про нього тощо та є основою для розвитку
здатності людини до співучасті, співпереживання, душевної щедрості та
емпатії [6, с. 97]. Таким чином, милосердя – це не лише зовнішній прояв
доброти, а й внутрішня складова людської особистості, присутня в думках та
вчинках.
Розвитку морально-етичних ідей приділяв увагу ще Київський
митрополит Іларіон. Він закликав до виховання шанобливого ставлення до
оточуючих, утвердження норм християнської моралі, братської любові до
інших, дотримання доброчесного способу життя [1, с. 198].
Князь Київської Русі В. Мономах в своїй праці «Повчання дітям»
закликає поважати людей, захищати слабких, любити і боронити Батьківщину
[1, с. 198]. Таким чином, він пропагує ідеї добра, справедливості та гуманізму.
Видатний український діяч та письменник І. Вишенський намагався
максимально забезпечити спрямованість освіти на засвоєння дітьми вищих
духовних цінностей – премудрості, смиренності, доброчесності, щедрості,
милосердя, беззлобності [2, с. 35]. Його життєвий шлях є взірцем
справедливості, доброти та великих вчинків.
Філософ, письменник, педагог Г. Сковорода вважав за необхідне
допомогти людині відшліфувати свої життєві цілі, залучити її до
прогресивних гуманістичних цінностей, серед яких – милосердя, чесність,
доброта, гідність, дружба та інші [6, с. 100].
Проаналізувавши ставлення видатних мислителів до найважливішої
людської чесноти – милосердя, слід констатувати, що усі вони приділяли
велике значення розвитку цієї категорії, виявляючи принциповість та
моральну непохитність. Їхні мудрі поради слугують вірними орієнтирами, що
використовуються в освітньому процесі.
Серед педагогічних умов ефективного виховання милосердя в учнів
можливо назвати такі:
1) орієнтація на здатність учнів до емпатичних співпереживань.
Ідеалом є турбота особистості про благо тих, хто її оточує. Гуманному
ставленню притаманні такі риси: постійна концентрація уваги на людині,
співчуття іншому, орієнтація на позитивне в людях, ініціатива в боротьбі з
егоїстичними формами поведінки, подолання індивідуалістичних мотивів у
власній поведінці, глибоке задоволення від безкорисливої турботи про людей
[3, с. 10]. В освітньому процесі повинні активно використовуватися бесіди,
пізнавальні ігри, тренінги, інсценування художніх творів, що пробуджують
інтерес до вчинків та мотивів милосердної особистості, її внутрішнього світу.
2) спрямованість педагогічного процесу на реалізацію аксіологічного,
пізнавального, емоційного та дієвого компонентів милосердя. Національна
безперервна освіта, орієнтуючись на людину, її особистісний розвиток, на
націю, духовну культуру, найвищі загальнолюдські цінності, виконуватиме
функцію оволодіння знаннями, відтворюватиме інтелектуальний і моральний
потенціал, набуватиме якісно нового виміру. Нині ми є свідками розвитку
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нових тенденцій в системі освіти та виховання, що відроджують цінність
людини, утверджують духовні, морально-етичні надбання народу. Ідеалом
виховання є національно свідома людина з розвинутими духовними якостями
й інтелектом, патріотичними почуттями, котра є носієм кращих надбань
української та світової культур, у зв’язку з тим, що сучасне життя вимагає від
освіти подолання національного нігілізму, відірваності освітньо-виховного
процесу від народних джерел шляхом глибокого вивчення національної
історії, культури, традицій, народної творчості тощо [7, с. 113].
3) взаємодія з батьками на основі співпраці щодо виховання
милосердя. Учитель має надавати батькам методологічні вказівки та
рекомендації з означеної проблеми. Сім’я та школа повинні висувати єдині
вимоги до виховання дитини. Завдяки співпраці школи з батьками, діти мають
змогу жити в атмосфері взаєморозуміння та довіри.
Таким чином, милосердя є важливою умовою морально-духовного
становлення особистості. Сучасна освітня система ґрунтується на
забезпеченні балансу між розвитком інтелектуальних та фізичних якостей
учня та вихованням милосердної особистості.
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БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БРАТСТВ
Ієрей Олег Редько
клірик Ставропігійного храму на честь Різдва
Христового УПЦ м. Олександрії
Соціально-економічні зміни, які відбулись в Україні з проголошенням
незалежності, курс держави на створення соціальних служб для молоді,
становлення різноманітних соціальних організацій змушує звертатись до
багатого історичного досвіду соціальної роботи в минулому. Однією з таких
українських організацій, що мала власні форми та традиції соціальної роботи,
були і залишаються братства. Досвід їхньої діяльності в сфері соціальної
допомоги залишається актуальним і важливим для вивчення.
Братства – це українські релігійно-національні організації. Своїм
корінням вони сягають XV ст., але найактивніша й наймасовіша їхня
діяльність припадає на XVI – XVII ст. Братства об’єднували у своїх лавах
ремісників, селян, запорозьких козаків, купців та українських магнатів.
Значна роль братств у сфері благодійної діяльності. Завданням
православних братств було дбати про зовнішній порядок у храмі, про
задоволення його матеріальних потреб, піклуватися про хворих. Члени
братства платили внески, на які влаштовували свята – «кануни». Згодом
братства розширили свої завдання: допомагали членам, які зубожіли чи
потрапили в біду; виступали перед судами і самим королем в обороні
православної церкви; брали участь у спробах відновити єпископію у Львові.
Братства спочатку були переважно організаціями міщан, але поступово
набули всестанового характеру. Більшість членів Луцького братства
становили шляхтичі, а в Київському було багато духівництва. В 1616 році до
Київського братства вступили гетьман Петро Сагайдачний із Військом
Запорізьким. Братства рішуче виступали проти патронату, польськокатолицької пропаганди, національних і релігійних обмежень українців, проти
неморального життя духівництва, намагаючись впливати на висвячення
гідних пошани людей. Таке «втручання світських людей», міщан – «кушнірів і
кожум’як» у церковні справи й прерогативи єпископів викликало з їхнього
боку невдоволення [9, 122].
Братчики організовували церковний спів, закладали школи і
бібліотеки, поширювали книги, утримували шпиталі, дбали про бідних, слабих
і немічних. Відомо, що в 1522 р. один шпиталь містився на Руській вулиці у
Львові, другий – у галицькому передмісті, коло церкви Богоявлення. У створених
братствами шпиталях запроваджувалося самоврядування. Обрані мешканцями цих
закладів старости займалися питаннями внутрішнього життя шпиталів. Вони,
зокрема, складали кошториси, вирішували, як краще розпорядитися різними
доходами. Братства відкривали особливі «старечі» шинки, доходи від яких
направлялись на утримання шпиталів [1, 18]. Велику увагу братства приділяли
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соціальній підтримці найменш захищених представників суспільства – старих,
інвалідів, бездомних, сиріт.
Братства мали чітку структуру, були досить дисциплінованими
організаціями. Значна увага приділялась благодійній та філантропічній діяльності,
що виливалась у різні форми допомоги бідним, убогим і сиротам, будівництві
шпиталів, сиротинців тощо.
Свою головну мету братчики бачили у збереженні етнічної самобутності
українського народу. Провідним засобом для її досягнення вони вважали
культурно-просвітницьку діяльність. Необхідність протидіяти наступові
католицької культури спричинила появу братських шкіл. Перша така школа
з’явилась у Львові у 1586 р., а незабаром їх почали створювати скрізь в
Україні. На початку ХVІІ ст. братських шкіл налічувалоь коло 30. Навчатися в
них мали право діти всіх станів. Утримувались школи коштом братств. Діти з
незаможних родин і сироти навчались безкоштовно. Головне призначення
братських шкіл – надавати освіту й виховувати відданість давнім традиціям та
батьківській вірі. Значна увага приділялась вивченню церковнослов’янської,
книжної української мови, а також латинській мови [9, 256].
Статут школи передбачав, що викладання повинні вести філософи,
поети, історики тощо. Братство дбало про те, щоб у школі розвивалась
товаристськість, повага до вчителів і пошана до людей, достойних як
духовного, так і світського стану. Братчики турбувались про матеріальне
забезпечення дітей, виховуючи бідніших, – за їх утриманням і опікою на кошти
братські, бо школа організовувалась для дітей різного стану, убогих та багатих
– за рівним внеском [11, 239].
Засновуючи школи, розповсюджуючи освіту, Львівське братство узяло
на себе важливу справу морального виховання підростаючого покоління. Школа,
на думку братчиків, повинна була виконувати як громадянську, так і соціальну
функції.
Другою після Львівської за значимістю братською школою в Україні
була Київська. В 1615 р. київські міщани, шляхта, духівництво організували
братство, а при ньому було засновано школу. Вона почала діяти на Подолі
при Братському монастирі. Члени Київського братства характеризували свою
школу як «училище отрочатом мови славяноросскаго, еллиногреческого і
прочиих даскалов... та не від чуждаго джерела пиюще... западния схизми
упившеся і до римляном відхиляться» [3, 66]. Ця характеристика свідчить як
про програму школи, так і про її призначення – протидіяти католицькій
пропаганді єзуїтських шкіл.
У програму Київської братської школи, що складалась з п’яти класів,
також входило вивчення предметів «семи вільних наук», характерних для
середньої школи того часу. Як і в інших братських школах, велика увага
приділялась вивченню церковнослов’янської, грецької мов, що визначало
характер братських шкіл на Україні і Білорусі як «грекослов’янських».
Грецька і церковнослов’янська мови виступали як літературні мови великого
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православного ареалу, були засобом культурного спілкування між східними і
південними слов’янами [13, 45]. Братська школа в Києві стала центром освіти
не тільки для українських земель. Серед учителів і учнів були вихідці з
Білорусі, Росії. В 1630 р. церковнослов’янську мову викладав росіянин Федір;
Савва Андрійович з Могильова читав граматику, пізніше він продовжував
викладацьку діяльність у Могильовській братській школі.
Розвиток
шкільництва
безпосередньо
був
пов’язаний
із
книгодрукуванням. Діячі братського руху велике значення надавали
видавничій діяльності, добре розуміючи її суспільне значення.
Перші видання братської друкарні з тих, що збереглися, датовані 1591 р.
Це, зокрема, окружна грамота Константинопольського патріарха Єремії, а
також Соборна грамота Брестського синоду від 21 червня 1590 р. З друкарні
братства вийшла знаменита «Просфоніма» – брошура з текстом віршів, що
декламувалася учнями братської школи, які вітали митрополита Михайла Рогозу з
новим 1591 роком [15, 378]. Заслугою Львівського братства слід вважати те,
що воно видавало підручники для початкового навчання – букварі, «псалтирі» і
«часослови шкільні». Крім книг богословського характеру друкувались і
світські: розділи, присвяти видатним персонам, вірші, «епіграми герб»
Львівського братства, передмови. Великої уваги заслуговує видання
«Анамсісис, іли пропоминаніє» (1695 р.) – братський пам’ятник, який подавав
генеалогію українських міщанських сімей Львова, а також деякі факти з історії
України [4, 345].
Видавнича діяльність Львівського братства тісно пов’язана з
педагогічною діяльністю. Перший друкований підручник слов’яно-руської
мови під назвою «Буквар» видав І. Федоров завдяки старанням львівських
братчиків у 1574 р. У 1588 р. грек Арсеній Еласонський, ректор Львівської
братської школи, за участю своїх учнів склав граматику, яку надрукувала
1591 р. Львівська братська друкарня під назвою «Адельфотес» – «Граматіка
доброглаголивого еллино-словенського язика». Це була одна з перших
слов’янських граматик, складених в Україні. Пізніше було надруковано
граматику Лаврентія Зизанія – «Граматіку словенську» (Вільно, 1596 р.),
яка тривалий час служила навчальним посібником слов’янської мови у
братських школах і справила помітний вплив на подальший розвиток
мовознавчої науки на Україні. Її ідеї і положення знайшли своє поглиблення у
відомому «Лексиконі славенороському» (Київ, 1627 р.) Памви Берінди [16, 76].
Майже три століття користувався «Лексиконом словенороським Памві Беринди»
весь слов’янський світ, до нього зверталися українські, російські, білоруські та
румунські філологи, розвиваючи далі мовознавчу науку. Починаючи з
тридцятих років XVII ст. братське видавництв основну увагу приділяло
підготовці до друку богослужбових книг, а з середини XVII ст. повністю
перейшло на випуск книг богословського характеру.
Отже, благодійна діяльність українських братств далеко виходила за
межі меценатської та філантропічної спрямованості, а скоріше була втіленням
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гуманістичних поглядів українців на немічність, старість, убозтво. Вагома
меценатська робота, проведена братствами щодо налагодження
книгодрукування, організації навчально-освітнього процесу на новій
гуманістичній основі, впорядкування й реформування внутрішньо церковного життя – усе це створило величезний авторитет братствам, зробило
їх основними суб’єктами культурно-національного відродження України
того періоду.
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ДОСВІД ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ НА ПРИКЛАДІ БЛАГОДІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БРАТСТВ
Ієрей Роман Загоруйко
священик храму Іоанна Богослова
Вінницької єпархії УПЦ, м. Вінниці,
бакалавр богослов’я
Метою моєї доповіді є історичний аналіз діяльності на теренах нашої
держави організацій, що сприяли розвитку добробуту та соціалізації
незахищених верств населення.
Братства – це українські релігійно-національні організації. Початок
їхньої діяльності датується XV століттям, але їхня активна діяльність
припадає на XVI–XVII століття.
Найстаршим братством було Львівське, заснування якого відносять
до 1439 року. У його статуті записано, що кожний, хто бажає вступити в
братство, повинен платити спеціальні внески – «вступне» щомісяця.
Братчики поділялись на старших і молодших. Вибори за статутом
відбувались раз на рік. Заслухавши звіти попередніх колег, обирали чотирьох
братів, яких називали старостами. Вибрані старшими братами не мали права
відмовитись, інакше б платили штраф. Старші братчики готували різні петиції
до королів, вели судові процеси.
Значна роль братств у сфері благодійної діяльності. Спочатку
завданням православних братств було дбати про зовнішній порядок у храмі,
про задоволення його матеріальних потреб, піклуватися про хворих. Члени
братства платили внески, на які влаштовували свята – «кануни». Але згодом
братства розширили свої завдання: допомагали членам, які зубожіли чи
потрапили в біду; виступали перед судами і королем в обороні Православної
Церкви.
Братства мали чітку структуру, були досить дисциплінованими
організаціями.
Значна увага приділялась благодійній та філантропічній діяльності,
що виливалась у різні форми допомоги бідним, сиротам, будівництві лікарень,
сиротинців тощо.
Братствам належить велика честь найпершого .заснування
нормальних сталих шкіл. Статути більших братств наказували їм закладати
«гимнасіон» – і справді, їхні школи вже у кінці XV століття були добрими
середніми школами, а трохи пізніше стали вищими, наприклад у Львові та
Острозі, а незабаром у Києві.
Значення братських шкіл величезне, вони виховали нове покоління не
тільки світських, але й духовних людей. Ціла низка видатних осіб вийшла
власне з братських шкіл. У Львівській братській школі навчався Петро
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Могила – потім митрополит Київський. Братські школи на братські кошти
виховали високоосвічених професорів, що принесли своїй церкві користь.
Братства перші стали закладати свої друкарні. Братські друкарні,
наприклад Львівська, Віденська, Київська, Могилівська та ін., залишили
значний слід в історії. Вони не тільки постачали церкви богослужбовими
книгами, а й школи – необхідними підручниками.
У статуті Львівського братства зазначалось, що школа організована і
підтримується «старанням і турботою всього братства Львівського храму
Пресвятої Богородиці і всього посполитого народу руського навіть убогих і
вдовиць, задумуючи ліквідувати нестачу законної науки».
Характерною особливістю братської школи був її демократичний
характер.
Статут школи вимагав, щоб кожен учень, незважаючи на соціальне
походження, був рівний серед інших, вчитель повинен виховувати і любити
дітей – як «синів багатих», так і «сиріт убогих», і тих, котрі по вулицях
ходять, просячи милостині.
Братчики турбувались про матеріальне забезпечення дітей,
виховуючи бідніших, – за їхным утриманням і опікою на кошти братські, бо
школа організовувалась для дітей різного стану, убогих та багатих – за рівним
внеском.
Отже, педагогічні переконання діячів братських шкіл були пройняті
гуманістичними ідеями, які відбилися на організації навчального і виховного
процесів. Відносини вчителя до учня грунтувалися на визнанні успіхів
останнього. Похвали заслуговували лише ті учні, які досягли великих успіхів
у науці. Братські школи прагнули виховати молодь у дусі відданості своєму
народу, здатності постояти за загальнонародні інтереси, захистити свободу
своєї батьківщини.
Розвиток шкільництва безпосередньо був пов’язаний із
книгодрукуванням. Діячі братського руху велике значення надавали
видавничій діяльності, добре розуміючи її суспільне значення. В грамоті,
підписаній у листопаді 1589 р. Константинопольським патріархом Єремією
луцькому єпископу Кирилу Терлецькому та Львівському єпископу Гедеону
Балабану, перед братчикам ставилися такі видавничі завдання: «Мають
волность (...) друку невозбронно священниї книги церковниє старанно, з
великі: опатренєм, не тільки часословци, псалтирі, апостоли, мінеї і тріоді
требники, синаксари, євангелія, метафрасти, торжники, хроніки, але
граматику, піїтику, реторику, філософію».
Перші видання братської друкарні з тих, що збереглися, датовані
1591 р. Це, зокрема, окружна грамота Константинопольського патріарха
Єремії, а також Соборна грамота Брестського синоду від 21 червня 1590 р. З
друкарні братства вийшла знаменита «Просфоніма» – брошура з текстом
віршів, що декламувалася учнями братської школи, які вітали митрополита
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Михайла Рогозу з новим 1591 роком. Заслугою Львівського братства слід
вважати те, що воно видавало підручники для початкового навчання –
букварі, «псалтирі» і «часослови шкільні». Крім книг богословського
характеру друкувались і світські: розділи, присвяти видатним персонам,
вірші, «епіграми герб» Львівського братства, передмови. Великої уваги
заслуговує видання «Анамсісис, іли пропоминаніє» (1695 р.) – братський
пам’ятник, який подавав генеалогію українських міщанських сімей Львова, а
також деякі факти з історії України.
Видавнича діяльність Львівського братства тісно пов’язана з
педагогічною діяльністю. Перший друкований підручник слов’яно-руської
мови під назвою «Буквар» видав І. Федоров завдяки старанням львівських
братчиків у 1574 р. У 1588 р. грек Арсеній Еласонський, ректор Львівської
братської школи, за участю своїх учнів склав граматику, яку надрукувала
1591 р. Львівська братська друкарня під назвою «Адельфотес» – «Граматіка
доброглаголивого еллино-словенського язика». Це була одна з перших
слов’янських граматик, складених в Україні. Пізніше було надруковано
граматику Лаврентія Зизанія – «Граматіку словенську» (Вільно, 1596 р.), яка
тривалий час служила навчальним посібником слов’янської мови у братських
школах і справила помітний вплив на подальший розвиток мовознавчої науки
на Україні. Її ідеї і положення знайшли своє поглиблення у відомому
«Лексиконі славенороському» (Київ, 1627 р.) Памви Берінди.
Отже, благодійна діяльність українських братств далеко
виходила за межі меценатської та філантропічної спрямованості, а
скоріше була втіленням гуманістичних поглядів українців на немічність,
старість, убозтво. Вагома меценатська робота, проведена братствами щодо
налагодження книгодрукування, організації навчально-освітнього процесу на
новій гуманістичній основі, впорядкування й реформування внутрішньоцерковного життя – усе це створило величезний авторитет братствам, зробило
їх основними суб’єктами культурно-національного відродження України того
періоду.
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ВЕЛИКОДНЬОГО БЛАГОДІЙНОГО
АУКЦІОНУ
Кімнатний Анатолій Дмитрович
завідуючий відділом Кіровоградського обласного
художнього музею – картинної галереї
Петра Оссовського «Світ і Вітчизна»
Одним з найвагоміших соціальних проектів, в якому бере участь
Кіровоградський обласний художній музей, є Великодній благодійний
аукціон.
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Проект був започаткований у 2009 році. Відтоді щороку до
Великодня проводиться Великодній благодійний аукціон – продаж картин,
безоплатно наданих художниками, меценатами, галереями, колекціонерами
для збору коштів на допомогу тим, хто її потребує.
Треба зазначити, що аукціон творів образотворчого мистецтва як
такий, у 2009 році в нашому місті був проведений вперше.
Всі етапи підготовки, проведення аукціону, а також його результати
висвітлюються в ЗМІ, на сторінці заходу в Фейсбуці, на офіційному сайті
аукціону. Закладу, який обирається оргкомітетом для надання допомоги,
передаються не кошти, а обладнання, яке закупається на зібрані кошти.
В Оргкомітет аукціону входять директор обласного художнього
музею Тетяна Ткаченко, художник і завідуючий відділу музею - картинної
галереї Петра Оссовського "Світ і Вітчизна» Анатолій Кімнатний та
координаторка громадської організації «Прес-клуб реформ» Вікторія
Талашкевич.
У 2009-му році на першому аукціоні було зібрано 27 700 грн., і на ці
кошти було придбано меблі та техніку для дитячого будинку «Наш Дім». У
2010-му році було зібрано 25 560 гривень, і придбано набір хірургічних
інструментів для обласної дитячої лікарні. У 2011-му році було зібрано 70 000
грн., на які було придбано обладнання для гематологічного відділення тієї ж
лікарні. У 2012-му році було зібрано 96 200 гривень на обладнання для
операційного відділення обласної дитячої лікарні. Того ж року Оргкомітет
акції було нагороджено відзнакою Асоціації благодійників України «Сяйво
добра» за проведення Великоднього благодійного аукціону. У 2013 році було
зібрано 113 тисяч на медичне обладнання для обласної дитячої лікарні. Тоді ж
акцію було відзначено дипломом Першого Національного конкурсу
«Благодійна Україна» у номінації «Благодійна акція року». У 2014 році за
рішенням оргкомітету аукціон не проходив через складну суспільнополітичну ситуацію в країні. Проте у 2015-му році було вирішено поновити
аукціон, під час якого зібрано 360 тисяч гривень і придбано обладнання для
обласного госпіталю, де лікуються учасники АТО. У 2016 році було зібрано
151 тисяча гривень на медичне обладнання для обласного онкологічного
диспансеру. У 2017 році, знову ж таки на медичне обладнання для обласного
онкологічного диспансеру, було зібрано 189 350 гривень. Всього від
проведених в художньому музеї акцій «Великодній благодійний аукціон» за
період з 2009 по 2017 рік зібрано коштів на суму 1 034 850 гривень.
Акція неодноразово нагороджувалась різноманітними нагородами в
галузі благодійності. У 2012 році оргкомітет акції було нагороджено
відзнакою Асоціації благодійників України «Сяйво добра» за проведення ІІІ
Великоднього благодійного аукціону. Організатори отримали грант на суму 5
000 грн. від Асоціації благодійників України. На ці кошти було виготовлено
буклет V Великоднього Благодійного Аукціону.
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У 2013 році акцію було відзначено дипломом лауреата Першого
Національного конкурсу «Благодійна Україна» у номінації «Благодійна акція
року» за проведення ІV Великоднього Благодійного Аукціону.
У 2014 році за рішенням оргкомітету аукціон не проходив через
складну суспільно-політичну ситуацію в країні. Проте саме у 2014 році
організатори акції стали лауреатами Другого Національного конкурсу
«Благодійна Україна» у номінації «Благодійна акція року» за проведення
V Великоднього Благодійного Аукціону.
За традицією, що склалася, аукціон відбувається в середу,
напередодні Великодня.
Так, у середу, 4-го квітня 2018-го року був проведений ІХ Великодній
благодійний аукціон. На торги було виставлено 37 лотів. Це були і картини, і
інші твори мистецтва, безоплатно передані як авторами-художниками, так і
колекціонерами та власниками галерей. Кошти, зібрані в результаті торгів,
будуть спрямовані на потреби пацієнтів обласного онкологічного диспансеру.
Що стосується лотів, виставлених на торги, то серед авторів картин –
митці не тільки з нашого міста, а й Кіровоградської області і інших регіонів
України. Зокрема, і відомі художники-земляки. Серед постійних учасників
акції - відомі митці: заслужений художник України Фелікс Полонський,
заслужений художник України Сергій Шаповалов, члени Національної спілки
художників України Федір Лагно, Олександр Демиденко, художник-земляк
Сергій Дрига (м. Одеса) та багато інших. Долучитися та надати свої твори
можуть не лише відомі митці, а й художники-початківці, аматори, майстри
декоративно-ужиткового мистецтва. Головна умова участі в аукціоні –
відповідність певному рівню майстерності.
Серед постійних учасників та партнерів акції також галерея
«Єлисаветград» та виробник опалювальних приладів UDEN-S.
Крім коштів, виручених за твори мистецтва, організатори Аукціону
продавали також квитки – загалом було зібрано 19 600 грн. (вартість квитка
була 150 грн., але учасники робили внесок і 200, і 300, і 600, і 1000 гривень).
Загальна сума коштів, зібраних на Дев’ятому Великодньому Благодійному
Аукціоні від продажу картин та від продажу квитків, склала 104 890 гривень.
З більш детальною інформацією про проведення Великоднього
Благодійного Аукціону можна познайомитися за електронною адресою:
www.facebook.com/CharityEasterAuctionKirovohrad/?fref=ts та на офіційному
сайті аукціону: www.auction-kirovograd.org
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ПЕРЕДІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТОВАРИСТВА
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Корольова Інна Анатоліївна
здобувач рівня вищої освіти ННІ історії і філософії Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького
Хоменко Денис Володимирович
студент ІV курсу ННІ історії і філософії Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького
Товариство Червоного Хреста розпочало свою діяльність на
українських теренах майже півтора століття тому. На сьогодні це одна з
найбільш чисельних і впливових громадських організацій в Україні, яка бере
активну участь у розв’язанні проблем гуманітарного характеру в державі та
світі. Працюючи в тандемі з відповідними державними установами,
об’єднання надає практичну допомогу нужденним у медичних (наприклад,
знайти донора необхідної групи крові) та соціальних (скажімо, допомога
людям похилого віку та інвалідам, участь у розшуку зниклих безвісти під час
Другої світової війни) питаннях. Події в державі пов’язані з АТО, а з
30.04.2018 р. – ООС, актуалізували діяльність товариства Червоного Хреста
України, тим самим підвищили інтерес до його вивчення.
Товариство Червоного Хреста є міжнародною благодійною
організацією, яка виникла в 1864 р. у результаті підписання благодійними
організаціями та дипломатами європейських країн Женевської конвенції про
надання медичної допомоги пораненим військовим та цивільним під час
воєнних дій [6].
В історії України, задовго до женевської конференції, були
непоодинокі приклади милосердя по відношенню до поранених і хворих
воїнів. Зокрема, медична допомога, яку надавали жінки пораненим козакам на
полі бою, під час оборони останніми Азова від турок у 1641–1642 рр. [4,
с. 142] та відповідна допомога, але вже не тільки своїм воїнам, а й
військовополоненим і цивільному населенню, що її потребувало, від
військового лікаря Петра Загорського, який брав участь у польській компанії
1794–1795 рр. (Повстання Костюшка) [5, с. 236].
Першим, хто подав ідею по створенню благодійної громадської
організації з надання медичної допомоги пораненим і хворим воїнам із
залученням до цієї справи сестер милосердя, був видатний військовий лікар та
вчений Микола Пирогов [1, с. 5].
Діяльність товариства Червоного Хреста України безпосередньо
пов’язана з історією Російського імперського Червоного Хреста, Російського
товариства Червоного Хреста (доба Тимчасового уряду), Українського
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товариства Червоного Хреста (часів Української революції) та товариства
Червоного Хреста України (радянський період) [2, с. 264].
Перший осередок Російського товариства Червоного Хреста, що до
1879 р. функціонувало під назвою «Спілка опіки хворих і поранених вояків»,
був заснований в Таврійській губернії в 1867 р. Його створили з метою
сприяння військовій адміністрації у наданні медичної допомоги пораненим і
хворим воїнам під час збройних конфліктів. Товариство залишалося
мілітарною благодійною організацією до 1893 р., поки до його статуту не
було внесено пункт про медичну допомогу цивільному населенню під час
надзвичайних ситуацій (війн і природних катаклізмів) [6].
За часів Української революції 1917–1921 рр., у квітні 1918 р. було
засновано Українське товариство Червоного Хреста. Новостворена
організація звернулася до Ради Міністрів з проханням передати під її
юрисдикцію майно установ Російського Червоного Хреста на території УНР.
Товариство продовжило діяльність своєї попередниці, переймаючись такими
питаннями, як допомога біженцям, інвалідам, дітям-сиротам і
військовополоненим; боротьба з масовими інфекціями; створення шпиталів,
пунктів харчування; поширення санітарних знань серед українського
населення [3, с. 119].
Функції медичного та соціального характеру благодійна громадська
організація продовжувала виконувати і в радянський період історії України,
змінивши свою назву на Червоний Хрест України. За більш ніж сімдесят років
свого існування вона відзначилася своєю практичною допомогою суспільству
у скрутні для нього час, наприклад, у роки Другої світової війни та під час
Чорнобильської катастрофи [6].
Товариство Червоного Хреста України є впливовою благодійною
організацією. Однак відповідний інститут моральності утримує високі позиції
в українському суспільстві не лише завдяки активній практичній допомозі
нужденним, а й тим, що має давні традиції та солідну історію своєї
благодійної діяльності в Україні. Все це разом сприяє згуртуванню
українського народу навколо ідеї милосердя і співчуття тим, хто цього
потребує.
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Благодійна діяльність у Наддніпрянщині в пореформену добу зазнала
кардинальних трансформацій, які стали результатом демократичних
перетворень в суспільстві. Насамперед, йдеться про створення, внаслідок
громадського руху та затвердженого Олександром ІІ в 1870 р. «Міського
положення», всестанового міських і земських органів самоврядування –
міської думи. До її компетенції входили питання економіко-гуманітарного
характеру, в тому числі й опіка над місцевими благодійними закладами.
Одним з важливих напрямків у соціокультурної діяльності органів
самоврядування була розбудова громадської міської та земської медицини.
Серед вагомих досягнень у сфері медичного обслуговування стало введення
медичного страхування для малозабезпечених і незаможних прошаркам
суспільства та практики патронажу хворих коштом міського і земського
бюджетів [3, с. 58].
Проте органи місцевого самоврядування у справі опіки над
нужденними на цьому не зупинились і стали переймати передовий досвід у
своїх іноземних колег. Найбільшої популярності у громадському русі
Наддніпрянщини набули базові принципи ельберфельдської системи
благодійності (було вперше запроваджено в німецькому м. Ельберфельд у
1852 р.) щодо допомоги бідним [1, с. 163].
Сутність ельберфельдської системи благодійності зводилася до
наступного: міські органи самоврядування створили управління піклування
бідними, що ділила місто на сектори, за якими закріплювалися піклувальники
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про бідних. Кожен попечитель мав прискіпливо вивчати побут людей, які
претендували на соціальну допомогу. Останні ділилися на дві категорії:
придатних і ні до суспільно корисної праці. Утримування містян другої
категорії брала на себе громада у випадку відсутності у них працездатних
родичів. Щодо перших, то вони теж мали право на отримання соціальної
допомоги, однак до тих пір, поки не знайдуть собі постійне місце роботи.
Крім того, як працездатні вони зобов’язані були у період «творчого пошуку»
погоджуватися на ту громадську роботу, яку тимчасово їм підшукувало
Управління піклування бідними [2, с. 9].
Тож, ельберфельдське правило «благодійність має проявлятися у
трудовій допомозі» було узяте за основу міськими та земськими органами
самоврядування Наддніпрянщини, які завзято почали відкривати в себе з
другої половини 90-х рр. ХІХ ст. дільничні піклування про бідних і
створювати будинки працьовитості [1, с. 164].
Фінансування благодійної установи при міських і земських органах
самоврядування – Комісії громадської доброчинності – відбувалося коштом
членських внесків і приватних пожертв [4, с. 75].
Спираючись на досвід німецьких колег та накопичивши власний,
органи самоврядування внесли певні корекції у діяльність дільничної опіки.
Зокрема, робота з надання соціальної допомоги незаможним Комісією
спочатку здійснювалася через відкрите піклування про нужденних (основна
частина благодійних витрат), а згодом почали переходити до закритої форми
піклування [3, с. 61].
Зважаючи на викладене вище, можна зробити висновок, що у
пореформений період історії України державна політика у сфері соціального
захисту в Наддніпрянщині вийшла на новий, більш якісний рівень. Це
нововведення, насамперед, стосувалося громадської доброчинної діяльності
органів місцевого самоврядування, якій була притаманна конструктивність у
підході, висока організованість та індивідуальний підхід у справі.
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«Сестри милосердя» – це благодійний інститут, який виник у
Російській імперії в 40-х рр. ХІХ ст. для надання медичної допомоги
пораненим у бою бійцям, згодом, вже як рух милосердя, він поширився на
весь світ. Дані жіночі громади започаткували процес становлення соціальної
роботи як професійної діяльності. Класичним прикладом прояву високої
моральності та духовності сестринських громад Наддніпрянщини стала їхня
участь у Першій світовій війні.
Життя і праця сестер милосердя нагадували монастирські. Однак
перебування у цих спільнотах не зобов’язувало їхніх членів до постригу в
черниці, хоча й вимагало від них володіння такими якостями, як благочестя,
безкорисливість, працьовитість, самовідданість і дисциплінованість. Зокрема,
новообрані сестри милосердя зрікалися заради стражденних мирських утіх,
даючи обітницю в дотриманні аскетичного способу життя та етично
бездоганної поведінки під час спілкування з пораненими та
хворими [1, с. 181]. Тож, властивості, які були притаманні представницям
сестринського руху милосердя, – вихованість, уважність, чуйність,
акуратність та коректність – створювали сприятливий в медичному побуті
морально-психологічний клімат, що заспокійливо діяв на поранених,
вселяючи в них відчуття впевненості та спокою [6, с. 53–54].
За статутом громади сестрами милосердя могли стати представниці
(дівчина чи вдова) різних соціальних станів у віці від 20 до 40 років, які
попередньо пройшли дворічне випробування (стажування). Членство у
благодійній організації давало право жінкам на власне майно, одруження та
полишення своєї громади заради догляду за батьками [4, с. 138].
На відміну від мирного часу, де представниці сестринства доглядали
хворих у медичних закладах (госпіталях і лікарнях) та приватно (на місці
проживання хворих), у воєнний час сестер милосердя, за розпорядженням
головного уповноваженого Товариства Червоного Хреста Російської імперії,
відряджали та розподіляли по військових госпіталях [1, с. 183].
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Поява Східного фронту в серпні 1914 р. активізувала сестринський
рух милосердя в Російській імперії. Так, бажаючи допомагати пораненим у
бою, до складу сестринських громад Наддніпрянщини почали записуватися
київські курсистки, які проявили свою завзятість у підготовці воєнносанітарного поїзда та виготовленні одягу для поранених і хворих воїнів [5,
с. 59].
Значною
соціальною
роботою
серед
військовослужбовців
відзначилося й Київське відділення Тетянинського комітету (куратор проекту
– велика княгиня – Тетяна Миколаївна Романова). За його ініціативою в
1915 р. при Комітеті допомоги пораненим, хворим та одужуючим військовим
(фундаторки – також доньки Миколи ІІ – Анастасія та Милиція) було
створено волосне відділення із забезпечення скалічених офіцерів і солдатів
протезами. Водночас всі медичні заклади та установи для воїнів-інвалідів у
Наддніпрянщині були зобов’язані направляти військовослужбовців з
ампутованими кінцівками у притулки відповідної доброчинної організації для
забезпечення останніх протезами коштом держави та документом на право
користування ними протягом життя [2, с. 67].
Відділення Товариства Червоного Хреста в Наддніпрянщині під час
Першої світової війни підготувало та направило на Східний фронт тисячі
представниць сестринських громад. Сестри милосердя перебували
безпосередньо на лінії фронту, надаючи медичну допомогу пораненим бійцям
на полях битв, при їхньому транспортуванні у воєнно-санітарних поїздах у
воєнний госпіталь або в тил [6, с. 54].
Своєю не менш ефективною діяльністю відзначилися й сестри
милосердя Катеринославського відділення Червоного Хреста, працюючи у
воєнних госпіталях і мобільних пересувних лазаретах. Наприклад, надаючи
допомогу пораненим і хворим військовослужбовцям у житомирському
лазареті, організованому головою Волинського губернського комітету
Червоного Хреста (1914–1917 pp.), добродійницею і громадською діячкою
Наталією Оржевською (1859–1939 рр.) [3].
Отже, сестринський рух милосердя Наддніпрянщини періоду Першої
світової війни продемонстрував високий рівень ефективності своєї діяльності:
організованістю, злагодженістю дій з іншими благодійними організаціями,
перш за все, Товариством Червоного Хреста, співпрацею з владою та якістю
виконаної роботи. І хоча це не був історичний почин діяльності громад сестер
милосердя, проте благодійна діяльність відповідного жіночого об’єднання в
роки Першій світовій війні стала значним вкладом у подальшу розбудову
військово-медичної справи та розвиток соціальної роботи як професійної
діяльності.
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Мухин Александр Николаевич
ассистент кафедры анатомии человека № 2
Донецкого национального медицинского университета

Исторический фактор названий говорит сам за себя 19 век «сестра
милосердия», лечебница, здравница, дом для душевно больных и т. д. Это
говорит про глубокий смысл слов, направленных к пациенту (лат. patiens –
терпящий, страдающий) – который изначально должен настроиться на
выздоровление. Таким образом раскрываются восприятия медиками своей
деятельности
как
духовно-нравственного
служения,
жизненного
предназначения делать добро окружающим, помогать нуждающимся,
осуществлять высшие ценности. Слово милосердие имеет глубокий и
многогранный смысл, как и слово пациент.
В настоящие время ориентация медицинских колледжей, академий,
университетов
преимущественно
направленно
на
формирование
теоритических, практических профессиональных знаний, поэтому отнесли на
второй план вопросы воспитания личностных качеств будущих медиков.
Система профессиональной подготовки медицинских сестер, врачей, не в
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полной мере приведена в соответствие из-за недостающего фактора
милосердия. Поэтому возникает потребность воспитания милосердия у
студентов медиков.
В последние время произошли существенные изменения в ценностноцелевых ориентирах, которые сформировали новый взгляд на медицинскую
сестру, врача не только как на специалиста, способного выполнить лечебную
процедуру, но и как на человека нравственного, милосердного, готового
прийти на помощь, умеющего сострадать и радоваться, заботиться о ближнем
и нуждающемся проявить глубокое внимание, от этого качества будет
зависеть успешность выздоровления пациента.
Проблема милосердия многогранно отражена в различных сферах
человеческого знания. Философская основа понимания данного явления
заложена в трудах Аристотеля, Гераклита, Демокрита, Конфуция, Пифагора,
Платона, Сократа, Фалеса, которые относили милосердие к важнейшим
человеческим качествам, добродетелям. Этические добродетели, по их
мнению, рождаются воспитанием и являются результатом общения, что
предполагает соответствующую организацию деятельности и бытие человека.
В средневековой этике добродетельным считался тот, кто отрекается от
земных радостей и от себя самого, как особенного, единственного существа.
На примере взять исторические факторы сестер милосердия, во время
многих эпидемий, боевых сражений и в 1-ю мировую войну, какой тяжелый и
психологический выполняли уход за пациентами, благодаря им выживаемость
среди тяжелых больных была на много выше, от чего можно отнести к
подвижническому движению.
У пациентов эмоционально психические состояния могут быть разные
в зависимости от степени заболевания и критерий их оценивания.
Учитывая различные тяжести и степени заболевания современного
пациента, а также социальные условия жизни. Воспитание милосердия у
будущих медицинских работников можно рассматривать как процесс
духовно-ценностной ориентации, предполагающий организацию социального
опыта взаимодействия с пациентом, нуждающимся в врачебном и
сестринском уходе, освоение профессиональных действий, облегчающих
физические и психические страдания пациента.
Милосердие – это ключ не только к медицине но и к всему социуму.
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БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ
Рацул ОлександрАнатолійович
доцент кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки та психології
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка,
доктор педагогічних наук
Проблема походження благодійності, місця благодійної діяльності за
різних історичних епох та систем суспільних відносин, форми благодійності і
їх еволюція, співвідношення понять «благодійність» і «меценатство» й досі
залишається дискусійною. У наукових колах відсутня єдина або широко
визнана думка цієї наукової і суспільної проблеми. Сучасні визначення
благодійності переважно ґрунтуються на емпіричному матеріалі діяльності
благодійних організацій, приватних осіб та на висновках наукових досліджень
у галузі суспільних наук, які переважно порушували питання благодійності у
межах своєї провідної проблематики.
Під «благодійністю» розуміють діяльність бізнесових організацій –
підтримку та матеріальну допомога бідним, сиротам, інвалідам тощо.
Найпопулярніша російська енциклопедія Брокґауза-Ефрона визначає
благодійність, «как проявление сострадания к ближнему и нравственную
обязанность имущего спешить на помошь неимущему...» [4]. Тлумачний
словник В. Даля характеризує особу благодійника як «творящего, делающего
добро другим» [1], словник української мови – як надання «приватними
особами матеріальної допомоги, підтримки бідним, сиротам та ін.» [2].
Більшість інших словників та енциклопедій, що дають визначення цього
поняття, а іноді й короткі історичні нариси розвитку благодійності,
здебільшого розглядають останню окремо від відповідної історичної епохи та
тогочасних суспільних відносин, підкреслюючи її моральне значення.
Протягом XIX – початку XX ст. досить впливовою була теза про
безпосередній зв’язок благодійності з християнством, яке розглядалося як
ідейне джерело благодійності [3]. Проте сама практика благодійної допомоги
(аналоги цьому явищу існували наприклад, у мусульманському суспільстві) та
новітні досліди суспільних наук засвідчили, що моральні принципи
благодійності не суперечать релігійним канонам жодної з трьох світових
релігій. Поняття «благодійності» увійшло у суспільну свідомість як
гуманістичний поклик людини йти на допомогу нужденним, незалежно від
релігійної, національної, расової, соціальної приналежності чи політичних або
світоглядних переконань.
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Свою історію мають і українські традиції благодійності, що коренями
виходять з доби Київської Русі та Гетьманщини. Серед українських
благодійників – козацькі гетьмани і полковники, які будували на власні кошти
церкви і жертвували величезні гроші монастирям, земські діячі і українське
дворянство, які залишили після себе народні школи, в спорудах яких й досі
навчаються їхні нащадки по багатьох селах України, підприємці і купецтво,
які споруджували шпиталі для інвалідів та притулки для сиріт, українські
інтелігенти (народні вчителі, лікарі та ін.), які з свого мізерного статку
намагались допомогти кожному нужденному.
Історія української благодійності ще не написана і потребує
спеціального дослідження. Незаперечно те, що українські традиції
благодійності протягом сторіч формувалися майже виключно на громадських
засадах та приватній ініціативі.
Виходячи з цього, можна запропонувати визначення благодійності як
соціального відношення між громадянами, громадськими організаціями,
церквою і державою, конкретно історичний зміст якого залежить від
історичної епохи, типу держави та ступеня розвитку громадянського
суспільства. Це визначення не відкидає розуміння благодійності як моральноетичного, гуманістичного ідеалу людини допомагати ближньому, а дозволяє
підійти до благодійності як предметної галузі наукового дослідження.
З кожним роком дедалі більшої актуальності серед бізнесових
структур набуває концепція корпоративної соціальної відповідальності. Це
стає бізнес-стратегією багатьох міжнародних та вітчизняних компаній.
Однією з вагомих складових соціальної відповідальності бізнесу, як перед
суспільством у цілому, так і перед громадою, є благодійна діяльність
бізнесових компаній, яка спрямована здебільшого на допомогу та підтримку
соціально незахищених груп населення чи конкретних осіб, які потребують
допомоги. Ця діяльність здійснюється у співпраці з державними структурами,
неурядовими громадськими організаціями та фондами.
У роки економічної кризи, коли зменшилося фінансування державних
структур, а доходи громадян суттєво знизилися, зросла потреба людей у
зовнішній допомозі. Підтримка, що її надають державні структури, має низьку
якість, а гарантії держави майже не виконуються на належному рівні, тому
люди змушені звертатися за допомогою до соціально-відповідальних
бізнесових організації та благодійних фондів, що реалізують благодійні
програми.
У пересічного громадянина може складатись враження про те, що
благодійні організації, благодійні фонди в Україні звільнені від
оподаткування своєї діяльності або сплачують умовні, символічні податки.
Насправді, податкове законодавство України несе в собі низку істотних
обмежень на можливість швидко й ефективно надавати благодійну допомогу
тим, хто її гостро потребує. Сьогодні, коли суспільство мобілізувало свої
зусилля у вирішенні багатьох проблем, які вимагають значних фінансових
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ресурсів і терміновості у прийнятті рішень, благодійна діяльність підлягає
оподаткуванню, що абсолютно не відповідає світовим та європейським
стандартам благодійності. Вагомими перешкодами для вітчизняних
благодійників є: недосконала законодавча база, відсутність податкової
мотивації, досить низький рівень довіри населення до благодійників.
Вкрай гостро стоїть питання щодо захисту волонтерів, які збирають
кошти на купівлю медичних препаратів та устаткування для поранених,
спорядження для військовослужбовців, харчування та засоби першої
необхідності для біженців на власні картрахунки. Обсяги надходжень
становлять сотні тисяч та мільйони гривень, які, згідно чинного податкового
законодавства, підлягають оподаткуванню. Запропоновано не включати до
оподатковуваного доходу суму цільової або нецільової благодійної допомоги
у будь-якій формі, що надається на користь платника податку, незалежно від
її розміру, якщо платник податку в межах звітного податкового року
використав суму такої благодійної допомоги для благодійної пожертви
благодійній організації або для надання благодійної допомоги іншим особам.
Отже, у світовій та вітчизняній практиці існує багато підходів до
розуміння корпоративної соціальної відповідальності, що впливає на
реалізацію благодійної діяльності організаціями. Вона полягає у
впровадженні та реалізації благодійних програм, які спрямовані на допомогу
та підтримку соціально вразливих груп населення. В наш час переважна
більшість бізнесових організацій намагається займатися благодійністю
системно, створюючи власні корпоративні благодійні фонди, реалізовуючи
благодійні програми або надаючи гранти через наявні благодійні організації.
Таким чином вони контролюють розподіл та використання ресурсів компанії,
що сприяє підвищенню ефективності діяльності, зростанню іміджу
організації. Застосування широкого спектра інструментів та форм
благодійності позитивно впливає на розвиток благодійної діяльності, яка
здійснюється бізнесовими організаціями та благодійними фондами, а також
сприяє вирішенню гострих соціальних проблем вразливих груп населення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского язіка / В. Даль. В 4 т. –
СПб – М, 1903. – Т. 1. – С. 231.
2. Словник української мови. – К., 1970. – Т 1. – С. 192.
3. Сперанский В. М.
Нечто
о
древней
и
современной
нам
благотворительности / В. М. Сперанский – М., 1879. – С. 3–11.
4. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. – СПб,
«ПОЛРАДИС», 1891. – Т. 4. – Кн. 7. – С. 55.

65

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ У ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Сербалюк Юрій Володимирович
доцент кафедри соціальної педагогіки і
соціальної роботи Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка,
кандидат історичних наук, доцент
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
визнає в Україні благодійність на державному рівні. Це актуально, оскільки у
радянську добу вітчизняної історії поняття милосердя, благодійності вийшли
з ужитку, вважались анахронізмом, властивим лише експлуататорським
суспільствам і чужим соціальному ладу СРСР.
Визнання
благодійності,
соціального
служіння
важливими
соціальними інститутами свідчить про те, що держава не спроможна
самостійно впоратись з тими соціальними викликами, які виникають в епоху
кардинальних змін у суспільному житті. В історії України схожа ситуація
спостерігалась наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли відбувався швидкий
і болісний перехід від феодальних до капіталістичних суспільно-економічних
відносин. Звичний уклад життя кардинально ламався, руйнувались вікові
механізми общинної взаємодопомоги. Зміни спричинили появу нових
соціальних ризиків. Якщо раніше традиційними об’єктами соціальної опіки
були сироти, немічні, хворі, то у нових умовах до них долучились біднота,
безробітні, бездомні, безпритульні. Їхня кількість становила вже загрозу для
суспільного спокою і стабільності у державі. Старі механізми соціального
захисту виявились недієвими у цих умовах. Прикази громадської опіки, які
діяли у кожній губернії, у 1864 р. припиняють своє існування. Їхні функції у
сфері соціального захисту передавались земським установам – органам
місцевого самоуправління. Але цього було недостатньо.
Активно починають залучатись до соціального служіння громадські
організації і Церква. Період кінця ХІХ – початку ХХ ст. називають «золотим
віком благодійності». Влада, яка до цього боялась будь-яких проявів
громадянської активності і навіть у справі соціального служіння всіляко
обмежувала створення неконтрольованих нею громадських організацій, йде
на значні поступки. Значно спрощується процедура реєстрації благодійних
організацій, а у 1879 р. з’являються «Нормативний статут товариств допомоги
бідним» та «Зразковий статут товариств надання допомоги нужденним
учням». Ці документи мали на меті полегшити відкриття благодійних
товариств, а також забезпечення більш організованої благодійності, щоб
відійти від традиційної практики безсистемного подання жебракам і
злидарям, яка лише провокувала зростання їхньої кількості.
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На початку ХХ ст. у м. Єлисаветград (нині м. Кропивницький) діяло
ряд благодійних товариств. Одне з найбільших – Повітове попечительство
дитячими притулками (засноване у 1871 р.). Ним утримувався
Олександрівський дитячий притулок на 50 осіб, де перебували на повному
утриманні діти-сироти, напівсироти, діти з бідних родин.
Товариство допомоги нужденним ученицям Єлисаветградської
громадської жіночої гімназії (засновано у 1880 р.) вносило плату за навчання,
забезпечувала книгами та одноразовими грошовими допомогами дівчат з
бідних родин. Товариство поширення грамотності і ремесел (засноване у
1873 р.) утримувало місцеве училище, де діти навчались безкоштовно, і
бібліотеку. Попечительство бідними учнями при Єлисаветградських
громадських зборах (засноване у 1867 р.) всім нужденним учням допомагало
платою за навчання та видачею підручників. Благодійне товариство
(засноване у 1873 р.) надавало грошові допомоги нужденним, утримувало
притулок для підкинутих немовлят, ясла, нічліжний притулок. Місцевий
комітет Російського Червоного Хреста надавав допомогу інвалідам,
пораненим воїнам, місцевому населенню, яке постраждало від стихійних лих.
Серед інших благодійних організацій зазначимо Єлисаветградське відділення
Благодійного товариства судового відомства, Товариство допомоги бідним
євреям, Попечительство бідними євреями, Товариство допомоги бідним
католикам, а також декілька товариств взаємодопомоги (прикажчиків,
ремісників, працівників письмової праці) [1, с. 28–30].
Церква з моменту прийняттям християнства залишалась
найпотужнішим соціальним інститутом, що забезпечував допомогу
нужденним. Після реформ Петра І її можливості у цій царині були значно
обмежені. Хоча Церква і надалі залишала за собою морально-ідеологічне
домінування у цій сфері. Робився акцент на необхідності проявляти духовні
якості у щиросердності, співчутті, милосерді, любові до ближнього. Влада для
подолання соціальних проблем пореформеного періоду, з метою залучення
Церкви, віруючих до справи благодійності, видає у 1864 р. два нормативних
документи – «Правила для заснування Православних церковних братств» та
«Положення про парафіяльні попечительства при православних церквах».
Отже, на кінець ХІХ ст. законодавчо оформилось два типи церковних
громадських організацій: товариства або братства та церковно-парафіяльні
попечительства. Саме вони, крім інших завдань, мали забезпечити соціальну
опіку одновірців з боку релігійних громад. Вважалось, що парафіяни краще
знали, хто і якої підтримки потребує, і це давало можливість зробити
соціальну допомогу більш адресною. Створення церковно-парафіяльних
попечительств просувалося у країні повільно і нерівномірно. У Херсонській
єпархії, до якої входило м. Єлисаветград, на 1893 р., за нашими підрахунками,
попечительства мали 89,7 % соборів та парафіяльних церков, у 1910 р. – 79 %.
Це один з найвищих показників у державі (по країні ці показники: 1893 р. –
40,6 %, 1910 р. – 48,8 %). Проте витрати на благодійність становили незначну
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частину коштів цих організацій, що було загальною тенденцією. Основні суми
йшли на утримання церкви і причту. Так, у Херсонській єпархії у 1893 р. на
школи і благодійність витрачено 9 041 руб. 83 коп., що становило 9,8 % всіх
витрат. У 1910 р. ці показники становили відповідно 11 962 руб. 94 коп.
(17,5 % всіх витрат) [2, с. 89–91, 151–153; 3, с. 6–7, 16–17].
У новітній історії України, де найбільшу частку населення складають
православні, соціальне служіння набуває поширення. Свідченням цього є
ухвалення документів: «Основи соціальної концепції Російської православної
церкви» та «Церква і світ на початку третього тисячоліття» (Декларація
ювілейного помісного собору УПЦ КП). При найбільших православних
конфесіях створенні відповідні соціальні служби: Синодальний відділ з
соціально-гуманітарних питань УПЦ МП та Служба соціального служіння
УПЦ КП. Виділяють два вектори соціального служіння: соціальна опіка,
соціальна допомога окремим незахищеним групам населення та діяльність,
спрямована на розкриття творчого потенціалу особистості, формування
стійкого «імунітету» до всіх негативних проявів людського буття [4].
В сучасній України всі християнські громади здійснюють велику і
важливу роботу на ниві соціального служіння. Та на сьогодні, на нашу думку,
важливим завданням є активізація соціальної роботи на парафіяльному рівні,
перехід у справі соціальної підтримки ближнього від разових акцій до
систематичної і постійної благодійної діяльності.
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ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЕТАП БЛАГОДІЙНОСТІ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Сопілко Олександр Сергійович
студент І курсу ННІ історії і філософії
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького
Благодійність є діяльністю, складовою суспільних відносин, що
представлена в суспільстві як соціальний інститут, функціонування якого
регламентується етичними, релігійними та правовими нормами, а його вид
діяльності, структура та зміст мають конкретно-історичні типологічні
характеристики.
Історичний аспект вивчення благодійності дозволяє виявити
закономірності формування та розвитку відносин між тими, хто надає
допомогу, й тими, хто її приймає. Крім того, він допомагає визначити
чинники соціальної системи в розвитку благодійності.
Історія благодійності в Україні пройшла у своєму розвитку два етапи
– дохристиянський та християнський. Кожен з них є особливим типом
соціальних відносин, в обох соціальних системах сформувалося
структуроване ставлення до тих, хто надає допомогу, й тих, хто її потребує [4,
с. 43]. Під час останнього етапу благодійність набула нового змісту,
вийшовши на інший, вищий суспільний рівень [2, с. 131]. Розкрити її
особливості через демонстрацію переваг християнського етапу в історії
Україні стало метою відповідної наукової розвідки.
Християнство є релігією віри, надії та любові. За його допомогою в
суспільному світогляді українців затвердилися чесноти співчуття, милосердя
та любові до ближнього. З плином часу допомога нужденним переростає з
відносин між тими, хто її надають, і тими, хто приймають, у суспільні
відносини між віруючим і Богом. Зокрема, у християнський період заведено
надавати допомогу в ім’я любові до Бога, в ім’я порятунку [1, с. 78].
В українському православному християнстві благодійність є дуже
особистою, по суті сповідальною справою. Наприклад, подаючи жебракові
шматок хліба, вірянин фактично виконує Христову заповідь і як би
спілкувався з самим Богом [3, с. 44].
Християнство відкрило українцям світ високих моральних цінностей
любові й співчуття до ближнього, навчило з’єднувати молитву з милостинею.
Через те, що благодійність у християнстві визначається як священний ритуал,
звичай, традиція, норма поведінки, то й ставлення до неї носить
безпосередньо суб’єктний характер. Це є ставлення між тими, хто має
надлишки, і тими, хто позбавлений найнеобхіднішого. Обидва учасники
вищевказаних відносин виступають в якості суб’єкта, тому, що між ними
виникає особистісна взаємодія, яка передбачає подяку, добрі почуття і справи
[4, с. 46].
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З інституціоналізацією християнства на українських теренах
змінюється ставлення до благодійності. Її часто починають здійснювати через
посередництво Церкви. У даному випадку йдеться про взаємовідносини між
суб’єктом – об’єктом, де першим виступає людина, що надає допомогу через
Церкву (друга складова даного процесу), а об’єктом є той, хто її потребує (на
кого безпосередньо направлена допомога). Останній бере відповідну
допомогу від Церкви як Божу милість, зміцнюючи при цьому свою віру [5,
с. 52]. Такий вид благодійності не вимагає дій у відповідь з боку того, хто
потребував, і згодом отримав допомогу. Ця соціальна риса взаємодії в
благодійності з особливою яскравістю почала виявлятися у православ’ї в часи
Київської Русі й триває понині [2, с. 132].
Отже, благодійність виступає взаємодією, що обумовлена потребою
однієї з чинних сторін у допомозі та суб’єктивним бажанням другої надати
необхідну допомогу. Історичні спостереження дозволяють розглядати
християнський етап благодійності в історії України як особливий тип
суб’єктних відносин, де його сторонами виступають стан заможних і Церква
та стан незаможних.
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НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Хоменко Денис Володимирович
студент ІV курсу ННІ історії і філософії
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького
Сьогодні, як ніколи раніше, стають актуальними проблеми
критичного аналізу та осмислення стану українського суспільства, його історії
та перспектив подальшого розвитку, формулювання головних цілей та вибору
найбільш ефективних засобів і методів їхнього досягнення.
Одним з головних завдань для України є досягнення процвітання. Це
неможливо зробити лише адміністративно-державними або фінансовими
засобами та методами. Українське суспільство має спиратися на духовну
основу згуртування, на якій здавна базувалася національна та державна міць.
Приміром, у найкритичніші періоди історії український народ спасали
потужні запаси духовних сил (відбувалось єднання людей заради відродження
православної віри та процвітання Вітчизни), людяність, гуманність,
терпимість і сприйнятливість до народів з іншими віруваннями й традиціями,
любов і співчуття до ближнього тощо [3, с. 75].
Духовно-моральний потенціал народу є важливою передумовою як
політичного, економічного та соціального прогресу, так і подолання
найважчих кризових моментів для держави. У зв’язку з цим стає актуальним
наукове осмислення витоків і шляхів відродження традицій та духовності
українського суспільства, тобто того, що сприяє його консолідації та
процвітанню [1, с. 138].
Ідеї добра та милосердя необхідні сучасному українського
суспільства по причині існування у ньому соціальної нерівності, а це, зі свого
боку, об’єктивно сприяє проведенню більш глибоких соціально-історичних
досліджень проблеми соціального захисту населення в Україні як у минулому,
так і сьогодні [4, с. 36].
Українська громадськість все більше починає усвідомлювати, що
економіка сама по собі лише засіб, а не мета розвитку, що вона вбудована в
єдину систему суспільних відносин, духовного життя і саме до цієї системи
має бути проявлена турбота та увага не лише зі сторони держави, але й
філантропів [2, с. 159].
Приватна благодійність репрезентується демократичною спільнотою
як громадська діяльність, яка складається з матеріальної допомоги,
пожертвування особистого часу, добровільні та безоплатні професійні або
особистісні зусилля, що направлені на загальне та особисте благо інших
людей [3, с. 77]. Однак, на відміну від державної допомоги, яка по своїй суті
повинна бути неодмінною, обов’язковою для виконання урядом соціальної
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програми забезпечення всіх тих громадян, які цього потребують, філантропи
таких зобов’язань перед суспільством не несуть. Тому не дивлячись на їхні
можливості, приватна благодійність вважається лише додатком, проте вагомим, у
системі соціального захисту населення України [1, с. 140].
Як складова сучасного суспільного життя в Україні філантропія виступає
результатом втілення у практичні звички українців норм і принципів моралі, які, у
свою чергу, визначають їхні ціннісні орієнтири у справах, вчинках і поведінці [4,
с. 37]. Пряме відношення до чинних моральних відносин між людьми, що
з’являються на основі створених на сучасному етапі в Україні форм виробничої,
соціально-політичної, побутової та культурної діяльності, дозволяють подивитися
на неї, як на один з провідних структурних елементів системи соціального захисту
населення. Такі обставини позитивно впливають на соціальну практику,
перетворюючи філантропію на силу звички та громадської думки [2, с. 160].
Що ж стосується сучасної бюджетної політики України, то для неї
характерне раціональне рішення проблеми соціального піклування про ті категорії
населення, які гостро цього потребують. Насамперед йдеться про об’єктивне
визначення ступеня використання наявних резервів державних і недержавних
установ, фондів та організацій; активізацію глибокого історичного коріння
приватної благодійної діяльності та соціального піклування про людей з
особливими потребами, дітей-сиріт, членів багатодітних і неповних сімей,
пенсіонерів і т. п. [3, с. 78].
Підсумовуючи все це, можна говорити, що сучасна філантропічна
діяльність в Україні відзначається повномасштабним, на рівні суспільства в
цілому, інституціональним розвитком. Її вважають одним із механізмів
забезпечення стабільного розвитку громадянського суспільства України. Однак
приватна благодійність вважається, хоч і суттєвим, проте лише доповненням
державної соціальної допомоги. Причиною цьому є зобов’язання, які несе перед
українським суспільством виконавча влада, та відсутністю такого обов’язку у
представників приватної благодійності.
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СЕКЦІЯ № 3. СУЧАСНІ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ПРОБЛЕМИ І
ПЕРСПЕКТИВИ
СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ ПРОБЛЕМИ
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ТА ЛІТНЬОГО ВІКУ
Берегова Єлизавета Сергіївна
студентка 2 курсу медичного факультету
Донецького національного медичного університету
У багатьох країнах частка осіб, що досягли пенсійного віку, уже
наблизилася до максимальної величини й у майбутньому, ймовірно,
зростатиме. Сьогодні кожний п’ятий житель України (20,4 %) досяг 60-річного
віку. Число людей 65 років і старших, що у 1994 році становило 14 %, у
2025 році збільшиться до 21 % [1]. Проблеми літніх людей мають глибинні
причини і мають тривалий характер.
Наслідки старіння суспільства є предметом вивчення багатьох фахівців
і суспільних діячів – учених, практиків, політиків, економістів, соціологів.
Геронтолог К. Вінтор виділяє наступні стереотипні погляди на старих
людей:
• 1) усі старі схожі один на одного;
• 2) люди старого віку соціально ізольовані;
• 3) більшість з них має слабке здоров’я;
• 4) звільнення з роботи породжує більше проблем для чоловіків, ніж
для жінок;
• 5) більшість старих людей ізольовані від своїх родин;
• 6) розумові якості з віком погіршуються.
Проведені дослідження «соціальних установок людей літнього та
старого віку» виявили такі проблеми людей даного віку:
• фрустрація свідомості (психологічний стан зростаючого емоційновольового напруження, що перешкоджає меті), перевага песимістичних
поглядів на життєві перспективи;
• негативне ставлення до нинішньої влади («раніше життя було
краще»);
• високий рівень суб’єктивного інтересу до політики держави і низька
оцінка можливості впливати на неї;
• незадоволеність життям;
• наявність занижених стандартів життя: бідність, маргінальність
сприймаються як дійсність.
Цій категорії людей властива висока прихильність загальним і
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груповим нормам, традиціям, висока оцінка почуття обов’язку, самопожертви
і байдуже відношення до матеріальних цінностей.
Можливості та здібності людей літнього віку приносити матеріальні і
духовні блага суспільству і тим більше стати визначеним фактором його
розвитку залежать від того, чи готове суспільство змінити стереотипне
відношення до людей літнього віку і соціально захистити їх.
Старіння – це завжди окрема, особиста історія кожної людини, і кожен
сприймає цей процес індивідуально. Хтось замикається в собі, страждає від
самотності і незатребуваності. А хтось шукає сили і нові можливості для
продовження активного життя. Ми повинні знати про те, які зміни в похилому
і старечому віці будуть підстерігати і нас з вами, розуміти особливості,
проблеми літніх і старих людей. Ми повинні пам`ятати, що люди похилого
віку – це чиїсь дідусі і бабусі, мами і тата. А багато хто з них – досвідчені
працівники, професіонали, наставники. Щоб полегшити їм життя, допомогти
адаптуватися в нових реаліях, захистити їх від самотності, приділяйте більше
уваги, використовуйте їхні знання, життєвий досвід. Насичене життя,
хороший догляд, доступна медична допомога позбавить літніх людей від
більшості важких проблем.
Таким чином, в організації соціальної роботи з людьми похилого віку
необхідно враховувати специфіку їхнього соціального статусу не тільки в
цілому, але й кожної людини зокрема, брати до уваги їхні потреби, нестатки,
біологічні та соціальні можливості, визначені регіональними особливостями.
У нових соціально-економічних реаліях суспільства проблема адресного,
диференційованого підходу до організації роботи соціальних служб, що
забезпечують підтримку людей похилого віку, стає ще більш значущою.
Визначення специфіки цієї проблеми з урахуванням особливостей та потреб
людини похилого віку в умовах старіючого суспільства може бути напрямом
подальшого дослідження
ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Гардашніков Андрій Леонідович
лікар-онколог КЗ «Кіровоградський обласний
онкологічний диспансер»
На сьогодні пацієнти з невиліковними хворобами, які по суті
завершують своє життя та яким неможливо лікувати хворобу (паліативні
пацієнти), так і залишаються сам на сам із своїми стражданнями, страхами,
питаннями. Це при тому, що в світі вже давно опрацьовані принципи надання
паліативної допомоги, а в Україні є численні благодійні та громадські
організації, які піднімають питання паліативної допомоги, звертають на цю
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тему увагу та адресно допомагають тим пацієнтам, яким вони можуть
допомогти.
На даний час пацієнти в Кіровоградській області мають для
отримання паліативної медичної допомоги ліжка в складі районних лікарень,
які названо «паліативними». З найбільшою ймовірністю, окрім назви, нічого
ці ліжка не відрізняє від звичайних ліжок в терапевтичних відділеннях. А
мешканці м. Кропивницького мають паліативне відділення в складі
Центральної міської лікарні міста Кропивницький на 15 ліжок. В області є
проблемою отримати навіть належне знеболення при вираженому хронічному
болю на тлі невиліковних хвороб. А про забезпечення інструментами для
догляду (наприклад, протипролежневими матрацами, милицями, візками для
людей з інвалідністю тощо), про надання психологічної допомоги як пацієнту,
так і його родичам, які також потребують психологічної допомоги в більшості
випадків, про навчання родичів основам догляду за паліативним пацієнтом та
правильному спілкуванню з ним – годі вже й казати. А якщо ще згадати про
пацієнтів, які мають туберкульоз, ВІЛ-інфекцію? Якщо вони опиняються в
категорії паліативних пацієнтів, які завершують своє життя та не мають
перспектив в лікуванні своїх хвороб. Від таких пацієнтів жахаються всі. Хіба
прийме «помираючого» від ВІЛ-інфекції чи туберкульозу паліативне
відділення, районна лікарня? І чи взагалі є в області лікарня чи заклад, де
такий пацієнт може отримати паліативну допомогу, яка позбавить
нелюдських страждань людину, що завершує своє життя?
На жаль, ми ще до сьогодні не зрозуміли, що питання, як буде
завершувати своє життя людина, яка має невиліковну хворобу – є дуже
важливим для держави та для суспільства. Нам поки що легше закривати очі
на це питання, «не помічати» його, поки воно не торкнулося саме нас. А коли
пацієнт та його родичі вже мають перед собою питання, як зробити так, щоб
людина до останньої миті жила достойно, – то вже немає сил та можливостей,
щоб «зацікавленість» цим питанням чимось допомогла. Сил на те, щоб
звертатися, відстоювати свої права, дізнаватися про можливість отримувати
належну допомогу – реально немає за словами тих пацієнтів та їхніх родичів,
з кими доводиться спілкуватися.
І Україна наче має окремий вид медичної допомоги – «паліативна
медична допомога» згідно із Законом України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я». Є окремий Наказ Міністерства охорони
здоров’я України від 21.01.2013 № 41 «Про організацію паліативної допомоги
в Україні». Є навіть спільний наказ Міністерства соціальної політики України
та Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2014 №317/353 «Про
затвердження порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальної послуги
паліативного догляду вдома невиліковно хворим».
Але в переважній більшості випадків всі ці нормативні документи
залишаються тільки на папері. Спробуйте госпіталізувати невиліковного
пацієнта на невизначений термін в стаціонар (хоч в Наказі МОЗ № 41
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говориться про те, що статистичні терміни лікування не мають бути
причиною
виписки
пацієнта).
Спробуйте
паліативного
пацієнта
госпіталізувати в лікувальний заклад ІІІ рівня (обласні лікарні, профільні
диспансери тощо) для отримання паліативної допомоги. І попри те, що у
згаданому спільному Наказі Мінсоцполітики та МОЗ під №317/353 розписано
діяльність мультидисциплінарних команд (де має бути і медичний працівник,
і соціальний працівник, і психолог, і священик) – скільки в Україні областей,
де існує виїзна паліативна допомога, яка б допомагала пацієнтові та його
родичам вдома у пацієнта? І коли така виїзна служба з’явиться в
Кіровоградській області?
Приклад Івано-Франківської області, де існує хоспіс для дорослих
паліативних пацієнтів, хоспіс для дітей та виїзна бригада паліативної
допомоги, доводить, що при наявності бажання все це може поступово
з’явитися. Звісно, не варто очікувати того, що з’явиться все одразу і при тому
буде ідеальним. Звісно, при появі перших хоспісів в обласному центрі та
області, при перших кроках організації паліативної допомоги вдома виїзними
бригадами – доведеться аналізувати ефективність їхньої роботи та шляхи її
підвищення. Звісно, будуть проблеми із кадровим складом. Але для того, щоб
йти кудись, обов’язково треба робити кроки. Треба з чогось починати та не
зупинятися. Тоді можливий результат.
Можливі перспективи для системного вирішення питання жахливої
якості паліативної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами – це
створення умов, де державні діячі, чиновники центрального та місцевого
рівнів зрозуміють, що вони не зможуть ігнорувати цю проблему. Це
неприпустимо, коли міністерства випускають накази, які на місцях ігнорують,
прямо кажучі, що ці накази виконувати неможливо та ніхто цього не
збирається робити.
Має бути чітке суспільне замовлення на якісну допомогу людям, що
завершують своє життя. Про проблеми паліативних пацієнтів треба
повідомляти владі та суспільству. Один з інструментів для цього – це
правозахисники. Якщо пацієнт потерпає від того, що прописана в наказі
соціальна послуга паліативного догляду вдома – відсутня, то держава має або
змінювати накази та робити їх реальними, які можливо виконати, або
забезпечити адекватний контроль за виконанням наказу, якщо він вже
реальний для виконання. Медичні працівники також мають звітувати про
якість надання медичної паліативної допомоги. Мають контролюватися
методики надання знеболення, які діють на місцях та відповідність їх
існуючим протоколам лікування, має контролюватися наявність чи
відсутність взаємодії між лікарнями різних рівнів. Лікарні нижчих рівнів
мають бути забезпеченими гарантованою допомогою від лікувальних закладів
вищих рівнів. Відсутність такої допомоги має розглядатися як ненадання
медичної допомоги медичним працівником.
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При появі системи надання паліативної допомоги має з’явитися й
координуючий орган, який буде створювати саме мультидисциплінарну
команду, яка зможе надати адекватну соціальну, медичну, психологічну,
духовну допомогу пацієнту, що завершує своє життя. От тільки для того, щоб
прагнути створення цієї системи, чиновники мають припинити звітувати про
«перемоги» та «досягнення», закриваючи очі на численні проблеми. А
суспільство має створити всі умови для того, щоб закривати очі було
неможливим. Щоб мати бажання щось покращувати, треба тверезо розуміти,
що на даний час стан далекий від не те, що ідеального, але й від прийнятного.
Щоб лікувати якусь хворобу, треба поставити діагноз та визнати наявність
даної хвороби.
Давайте визнаємо те, що паліативні пацієнти існують. І що
страждання цих пацієнтів також існують. І що існують інструменти для
зменшення цих страждань. І тоді ми зможемо згідно з гаслом паліативного
руху «додати життя до днів паліативних пацієнтів попри те, що для нас є
неможливим додати днів до їхнього життя».
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПРОБЛЕМНИМИ
ПІДЛІТКАМИ
Діденко Каріна Миколаївна
студентка ІІI курсу
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного
та муніципального управління»
Підлітковий вік вирізняється серед усіх періодів життя тим, що є
одним із найважчих і найкритичніших періодів становлення людини як
соціально-біологічної істоти як особистості. Цей вік нестабільний, ранимий,
важкий і більше за інші періоди життя залежить від реалій оточуючого
середовища.
У підлітковому віці особистість піддається зовнішньому впливу
середовища набагато легше, ніж у дорослому. Саме тому підлітки часто
потрапляють під вплив однолітків, т. з. «важких підлітків». Для «важких
підлітків» може бути характерна девіантна або делінквентна поведінка.
Девіантна поведінка – це система вчинків або окремі вчинки,
протиставлені прийнятим в суспільстві правилам, моральним нормам.
Делінквентна поведінка визначається порушенням суспільних норм
поведінки: хуліганством, крадіжками, дрібними правопорушеннями. На
відміну від девіантної, делінквентна поведінка характеризується негативними
проявами, що направлені більше на оточення, ніж на себе. При тому багато
різних форм поведінки можуть зазнавати соціального осуду чи заперечення,
навіть якщо поведінка не є специфічно протиправною – прикладами такого є
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нецензурна лайка, підтримка "поганої компанії", звичка не з’являтися в
обумовлений час[1].
Ще з раннього дитинства в особистості дитини можуть проявлятися
негативні риси (жорстокість, агресивність, егоцентризм тощо). З віком ознаки
цих негативних рис змінюються, але вони продовжують впливати на саму
людину. У підлітків з’являються специфічні поведінкові реакції, що мають
три наступні складові: реакція емансипації (крайній ступінь – бродяжництво);
реакція групування з однолітками (формування власної субкультури) та
реакція захоплення (хобі).
Розглянемо коротко їхні основні характеристики. Реакція емансипації
є типом поведінки, за допомогою якої підліток прагне вивільнитися з-під
опіки дорослих, їхнього контролю, заступництва. Реакція групування з
однолітками проявляється у властивому підліткам інстинктивному тяжінню
до об’єднання, групування з однолітками, в рамках яких виробляються та
випробовуються навики соціальної взаємодії, вміння завойовувати авторитет і
зайняти бажаний статус. Для підліткового віку захоплення, – хобі, – є
необхідними для становлення особистості, оскільки завдяки захопленням
формуються схильності, інтереси, індивідуальні здібності [2].
У рамках реабілітації підлітків соціальними працівниками
використовується наступна технологічна схема:
– встановлення контакту з «важким підлітком», виведення його зі
стресового стану;
– дослідження особистісних рис підлітка, особливостей його
фізичного та психічного розвитку, причин девіантної поведінки;
– спільне планування реабілітаційних заходів;
– координація спільних дій з навчально-виховними закладами,
правоохоронними установами, громадськими організаціями;
– корекція особистісних рис, які обумовлюють девіантну поведінку й
сприяють соціальній дезадаптації;
– набуття навичок подолання проблем, позитивної соціальної
поведінки;
– організація індивідуального педагогічного підходу;
– створення умов для повноцінного задоволення потреб підлітка,
розвитку творчих здібностей;
– психологічна підтримка і зворотний зв’язок.
Важливу роль у соціальній роботі з «важкими підлітками» відіграють
технології соціальної адаптації, які включають засоби діагностики та методи
педагогічного
впливу.
Дані
технології
сприяють
саморозвитку,
самовдосконаленню, самореалізації підлітка, використовуючи бесіди,
інтерактивні, комунікативні, ігрові та інші ситуації.
Загалом, діяльність з профілактики та корекції відхилень у поведінці
підлітків та вирішенні інших проблем, що стосуються становлення
особистості представників молодого покоління, буде найбільш ефективною,
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якщо заходи, що вживаються для цього, будуть носити комплексний характер,
враховувати індивідуально-особистісні особливості, орієнтуватися на
усунення причин відхилень у поведінці, включати роботу з мікросоціальним
оточенням підлітків. Усі методи та форми соціальної роботи мають бути
спрямованими на усвідомлення підростаючим поколінням власної
особистості як повноцінного суспільного суб’єкта.
У підсумку слід підкреслити, що саме дієвий вплив соціального
працівника на «проблемних» підлітків може стати основою для повноцінного
розвитку особистості, самореалізації у суспільстві, забезпечивши її успіх у
майбутньому.

1.
2.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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Спілкування підлітків з дорослими [Електронний ресурс] / Режим
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У СОЦІАЛЬНОМУ
ГУРТОЖИТКУ ДЛЯ СИРІТ
Доннік Марія Сергіївна
доцент кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки та психології
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені
Володимира Винниченка,
кандидат педагогічних наук

Практика реалізації соціальної роботи в установах соціальної сфери
детермінується наявними проблемами об’єктів діяльності. Зважаючи на те, що
діти-сироти перебувають в мережі інтернатних установ, розуміємо, що їм
притаманні специфічні соціально-психологічні характеристики, пов’язані із
постійним перебуванням в закладах закритого типу. При переході до
соціального гуртожитку молоді особи з числа дітей-сиріт отримують
можливість встановлювати контакти як у самому закладі, так і за його
межами. Але, як показує практика, молодь до таких взаємостосунків та
самостійного життя майже не пристосована. Тому головним призначенням
соціального працівника закладу постає побудова раціональної схеми
реалізації соціальної роботи, спрямованої на формування навичок дорослого
самостійного життя.
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Метою статті є теоретичне обґрунтування напрямів соціальної роботи
фахівця соціального гуртожитку для дітей-сиріт.
Специфіка роботи соціальних гуртожитків та їх спеціалістів
відображена у працях М. Соляник, Н. Романової, В. Кошіль, Н. Сушик.
Становлення та розвиток особистості в контексті соціалізації розглядали
Б. Ананьєв, Г. Андрєєва, Н. Андрєєнкова, О. Безпалько, О. Біла, І. Богданова,
Т І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, А. Мудрик, С. Харченко, С. Хлєбік тощо.
Торкнемося більш детально основних напрямів роботи соціального
працівника у соціальному гуртожитку.
В самостійному житті вихованці установи мають навчитися вступати
у безконфліктні стосунки з соціумом, що вимагатиме від них організованості,
вміння здійснювати власний вибір, працювати на засадах співпраці,
толерантності та гуманності. Для того, щоб допомогти молодій особі, яка
позбавлена батьківського піклування, подолати складність процесу
соціалізації, соціальний працівник повинен добирати доцільні напрями
роботи, що спрямовані на виховання у молодої людини прагнення до
самоствердження власних можливостей у сфері спілкування з оточуючими
людьми, нові соціальні очікування, готовність до засвоєння певних видів
діяльності, бажання завжди бути потрібним та корисним іншим людям,
потребу в отриманні певної посади у суспільстві тощо.
Робота соціального працівника має здійснюватися за такими
напрямами:

підготовка до самостійного життя (робота в гуртках, теоретичні
та практичні заняття «Вчимося готувати»),

розвиток
особистості
(надання
соціально-побутових,
психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціальноекономічних, юридичних та інформаційних послуг),

формування навичок здорового способу життя (проведення
спортивних змагань, заняття в спортивних гуртках, у тренажерному залі),

програма культурного самовизначення (проведення вечорів
відпочинку, свят, відвідування театрів, концертів, музеїв, виставок),

трудотерапія (чергування по гуртожитку, прання білизни,
прибирання кімнат тощо) [2, с. 110].
Реалізація кожного напряму спрямована на:

розумовий, інтелектуальний та фізичний розвиток, допомогу у
формуванні максимально освіченої та підготовленої особистості до
самостійного життя в ринкових умовах;

виховання адекватного ставлення до себе, до виконання
особистих та колективних вимог, уміння цінувати час, прагнення до
самовиховання і самовдосконалення;

формування відповідального ставлення до сімейного життя,
виховання почуття материнства та батьківства, любові до дітей;
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формування вмінь у сфері спілкування з людьми, розпізнавання
їхніх намірів за найбільш характерними проявами поведінки, самостійного
прийняття рішень, об’єктивності в оцінці інших та самого себе;

сприяння єдності духовного, фізичного, морального, розумового
і економічного розвитку як основи для підготовки до самостійного життя
вихованців [7, с. 115];

формування загальної позитивної спрямованості молодої
людини, прояв зацікавлення до її діяльності, що сприяє підвищенню
самооцінки;

розвиток навичок та здібностей до різних видів трудової
діяльності [3, с. 272];

формування соціальної відповідальності, яка визначає
спрямованість життєдіяльності й виступає критерієм соціальної зрілості
мешканця соціального гуртожитку [4, с. 62].
Ефективність реалізації означених напрямів діяльності залежить від
професійної компетентності соціального працівника, який повинен, по-перше,
орієнтуватися на позитив у поведінці та характері дитини, бачити у
вихованцеві все найкраще, яке виступає тим зерном, що в подальшому
формує віру у сили мешканця гуртожитку та його здатність до позитивних
змін [6, с. 61]; по-друге, пам’ятати, що робота з особами закладу передбачає
вплив, виходячи не з конкретного поганого вчинку та орієнтації на сферу
негативних якостей, а із знання сутності індивіда й впливу на більш глибокі
мотиви і перспективи формування особистості [7, с. 37]; по-третє,
враховувати висновки педагогів та психологів-науковців, що головними
чинниками формування мешканця соціального гуртожитку виступають сфери
діяльності, спілкування [1, с. 53] та самосвідомості, кожна з яких потребує
втручання та корекції. Так, у сфері діяльності соціальний працівник має
орієнтуватися на розширення видів праці вихованців, формувати розуміння
суті та особливостей коопераційної діяльності; у сфері спілкування, що
виступає засобом самореалізації особистості, залучати до культури
суспільства, поєднувати індивіда із соціумом, впливати на прояв і розвиток
здібностей; у сфері самосвідомості здійснювати формування образу власного
«Я», усвідомлення своєї соціальної приналежності, соціальних ролей [5].
Тож, соціальному працівнику у роботі із вихованцями соціального
гуртожитку слід спрямовувати усі свої зусилля на ефективний процес
розвитку особистості й її підготовку до самостійного життя.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ»
Зелінська Людмила Василівна
голова Правління громадської організації «Центр реабілітації осіб
з інвалідністю «Джерело життя»
Люди, об’єднанні спільними мріями та ідеями, – це велика сила, яка
може творити.
З ініціативи батьків дітей та молоді з інвалідністю 17 травня
2002 року у м. Луцьку була створена громадська організація «Центр
реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя».
Основною метою діяльності Центру є захист законних соціальних,
економічних, культурних та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння
реабілітації та соціальній адаптації осіб з інвалідністю, формування у них
позитивної життєвої орієнтації; забезпечення співпраці з сім’ями, де
виховуються особи з інвалідністю для взаємопідтримки та активного
соціального життя.
Основними завданнями Центру є:
 сприяння наданню духовної, емоційної, інформаційної, творчої
підтримки та благодійної, психологічної допомоги особам з інвалідністю;
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 сприяння формуванню особистості шляхом залучення до активної
діяльності у колі ровесників;
 сприяння фізичному оздоровленню особам з інвалідністю та їх
батьків;
 сприяння у наданні допомоги особам з інвалідністю у реалізації
своїх прав та законних інтересів;
 забезпечення тісної співпраці між колективом Центру та сім’єю,
де виховується особа з інвалідністю з метою формування спільної
реабілітаційно-педагогічної концепції;
 співпраця з організаціями аналогічного профілю з метою обміну
інформацією і вивчення досвіду роботи. Підтримка міжнародних зв’язків,
укладання міжнародних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать
міжнародним зобов’язанням України та чинному законодавству;
 розроблення та реалізація проектів, які не суперечать чинному
законодавству та сприяють реалізації мети Центру.
Центр реабілітації «Джерело життя» надає послуги для дітей та
молоді з інвалідністю чотири рази на тиждень ( понеділок – четвер ) з 10.00
год. до 18.00 год.
Напрямки роботи Центру:
І. Реабілітація мистецтвом.
1. Театральна студія «ТАМІ» (театр активних молодих інвалідів). Заснована в
листопаді 2007 року. В репертуарі українські народні казки в сучасній
інтерпретації, міні-вистави про життя та вічні людські цінності.
Основна мета студії :
 виявити та розкрити творчий потенціал молоді з особливостями
розвитку та залучити до активного способу життя;
 засобами
артмистецтва
допомогти
вирішити
проблему
самоствердження осіб з інвалідністю;
 привернути увагу громадськості до проблем осіб з інвалідністю та
сприяти їхній інтеграції в суспільство;
 проходження процесу психологічної і духовної реабілітації
учасників театру, здійсненої завдяки власній творчій самореалізації.
2. Музична студія «Джерело». Початок зародження
2002 рік.
Театральне та музичне мистецтво допомагають усвідомити, що кожен може і
має право творити. А, як відомо, у творчості кожен пізнає себе самого, себе в
суспільстві та розуміє інших.
Театральний та музичний колектив є учасниками міжнародних,
всеукраїнських, обласних та міських фестивалів.
ІІ. Гуртки ручної праці:
 гурток «Макраме»;
 гурток «Бісероплетіння»;
 гурток «Сучасна вишивка хрестиком»;
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гурток «Флористика та дизайн»;
гурток «Юний користувач ПК»;
гурток «Випалювання».
Постійні учасники всеукраїнських, обласних, міських виставок робіт
народно-прикладного мистецтва.
ІІІ. Фізичний:
 масаж, ЛФК;
 оздоровчо-розвиваючі ігри;
 оздоровлення (виїзні оздоровчі табори).
IV. Психологічна реабілітація:
 молодіжний клуб духовного спілкування;
 духовні бесіди зі священиком.
Проходять психокорекційні заняття з дефектологом, логопедом,
психологом. Регулярно організовуються екскурсії, тематичні
святкування та цікаві зустрічі.
ІV. Реабілітація батьків дітей та молоді з інвалідністю:
 духовні бесіди зі священиком;
 тренінги, семінари.
В Центрі реабілітації працюють на громадських засадах батьки, які
виховують осіб з інвалідністю, а також викладачі гурткових занять, психолог,
логопед, дефектолог та фізреабілітолог.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
МЕТОДУ КАЗКОТЕРАПІЇ ЗА Т. ЗІНКЕВИЧ-ЄВСТІГНЄЄВОЮ
Котова Анастасія Сергіївна
студентка ІІІ курсу
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного
та муніципального управління»
Казкотерапія (казка – тлумачення, мовлення або проповідь; терапія –
від гр. the rapeia піклування, догляд, лікування) – найстародавніший в
людській цивілізації метод практичної психологія та один з самих молодих
методів сучасної наукової практики.
Такий метод, як казкотерапія стає в наш час дуже актуальним. Це
зумовлюється переходом до нестандартних методів навчання, використання
тренінгів для подання інформації, цікавістю людей до казок, притч, історій,
легенд та ін. Як кажуть, все нове – це добре забуте старе. Адже багато
тисячоліть тому люди передавали свій досвід наступним поколінням через
міфи, легенди, казки та ін.
На сучасному етапі розвитку казкотерапії найбільш розробленими є,
на нашу думку, програми комплексної казкотерапії Т. Зінкевич-Євстігнєєвої
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[1, с.120]. Її концепція базується на 5 видах казок: художні, дидактичні,
психокорекційні, психотерапевтичні, медитативні [1, с. 122]. У символічній
формі казки міститься інформація про те: як влаштований цей світ; хто його
створив; як цінувати дружбу й любов; якими цінностями керуватися у житті;
як прощати.
Привабливість казок для розвитку особистості дитини з особливими
потребами полягає в наступному [1, с. 123]:
1.
Відсутність у казках дидактики, моралі. Найбільше, що може
«дозволити собі» жанр казки, – це натяк на те, як краще поступати в тій чи
іншій життєвій ситуації. Таким чином, дитина сприймає і засвоює причиннонаслідкові зв’язки, що існують у цьому світі.
2.
Відсутність чітких персоніфікацій. Головний герой у казці –
збірний образ. Імена головних героїв повторюються у казках: Іванко, Оленка,
Марія. Відсутність жорсткої персоніфікації допомагає дитині ідентифікувати
себе з головним героєм. На прикладі долі казкових героїв дитина може
простежити наслідки життєвого вибору людини.
3.
Образність і метафоричність мови. Завдяки багатогранності
сенсів казка може допомогти дитині в різні періоди життя вирішувати
актуальні для неї проблеми. Спостерігаючи за долями головних героїв,
проживаючи казкові ситуації, дитина формує для себе картину світу і,
залежно від цього, буде сприймати різні ситуації і діяти по-різному.
4.
Психологічна захищеність. Ознака справжньої казки –
позитивне закінчення. Це дає дитині відчуття психологічного захисту.
Виявляється, всі випробування, що випали на долю героїв, потрібні для того,
щоб зробити їх сильнішими і мудрішими. А герой, який проходить через всі
випробування, проявляючи свої найкращі якості, обов’язково отримує
нагороду. В цьому полягає закон життя: як ти ставишся до світу, так і він до
тебе.
5.
Наявність таємниці. Ці якості притаманні чарівним казкам.
Чарівна казка, як живий організм – в ній все дихає, в будь-який момент будьякий предмет, навіть камінь, може заговорити. Ця особливість казки дуже
важлива для розвитку дитини. При цьому розвивається здатність дитини
вставати на місце іншого, що дозволяє їй відчути багатогранність світу і свою
єдність з ним [1, с. 123].
Таким чином, даний метод дозволяє гармонізувати внутрішній
душевний хаос, що панує у душі дитини, за допомогою зміни ставлення до
себе, до свого минулого, теперішнього і майбутнього, в цілому до своєї долі.
Отже, казкотерапія – це техніка, яка допомагає дитині з особливими
потребами змінити внутрішні переживання, страхи, надії і викласти їх у
малюнку чи іншому виді діяльності. Казка здавна визнавалася українською
педагогікою важливим чинником виховання школярів. Водночас ми
розглядаємо казкотерапію як специфічну соціально-педагогічну технологію
збереження і корекції здоров’я учнів з обмеженими можливостями та
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активізації їх пізнавальної діяльності, як психолого-педагогічне «лікування» у
навчально-виховному процесі.
Використовуючи метод комплексної казкотерапії Т. ЗінкевичЄвстігнєєвої з дітьми з особливими потребами, ми проводили терапію з
онкохворою дівчинкою – пацієнткою гематологічного відділення
Кіровоградської обласної лікарні.
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ЯК СКАЗАТИ ПАЦІЄНТУ ТА ЙОГО БЛИЗЬКИМ, ЩО ВІН ХВОРИЙ
НА ОНКОЛОГІЮ?
Максьома Марина Юріївна
студентка 2 курсу медичного факультету № 2
Донецького національного медичного університету
У практиці лікаря-онколога проблема лікарської таємниці особливо
актуальна. В першу чергу це пов’язано з тяжкістю захворювання, а також
складнощами в лікуванні та діагностиці. Специфіка лікарської таємниці в
онкології полягає в доцільності приховування інформації перед самим
пацієнтом. А особливо постає зараз питання повідомлення пацієнту про
онкодіагноз.
Питання про повідомлення діагнозу є дуже важливим і етично дуже
суперечливим. Будь-яка людина має право знати всю правду про свій діагноз,
але не кожна людина до цього готова. Існують певні правила, як повідомляти
пацієнтові онкологічний діагноз:
1. Розмова повинна бути тет-а-тет в окремій кімнаті, а не по
телефону.
2. Розповідати і обговорювати варіанти лікування потрібно
зрозумілою для пацієнта мовою.
3. Відповідати чесно на всі запитання пацієнта.
4. Ефективне слухання. Не забувайте дати пацієнту поговорити з
лікарем – для нього цей діагноз як смертний вирок .
Також існують фрази, яких повинно уникнути:
1. «ми більше нічого не можемо для Вас зробити»;
2. «ми отримали все це після курсу лікування».
Хвороба може впливати на психологічний стан пацієнтів та їхніх
родичів протягом декількох місяців, а інколи і років. Тому потрібно
обов’язково дати пацієнту час на сприйняття цього діагнозу. Якщо говорити
про колектив лікаря, то чи повинен персонал або колеги знати про діагноз
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хворого? Звичайно, якщо це стосується медичного персоналу, він частіше
контактує з хворим, персонал повинен знати про стан хворого, щоб в
подальшому не виникало травмування психіки пацієнта.
Правильна поведінка близьких допомагає хворим в подоланні важкого
стану, тому важливим завданням лікаря є опосередкована психотерапія. З
цією метою рекомендується вступати в контакт з так званої ключовою для
хворого особистістю, забезпечуючи йому тим самим відповідну психологічну
атмосферу. На встановлення співпраці негативно впливають такі чинники:
вороже почуття по відношенню до лікаря, відсутність розуміння щодо
природи хвороби, методу її лікування та очікуваного перебігу – нереальне
почуття провини і відповідальності, почуття страху відриву від суспільства.
Якщо онкологією хвора дитина, то краще лікарю розповісти про це
батькам. Бо маленька дитина не зрозуміє суті діагнозу, але, якщо батьки і
лікар приховують правду про хворобу, дають фальшиву інформацію, це
призводить до того, що діти і підлітки відчувають себе обманутими. Крім того
не потрібно відкидати будь-які плани хворого на майбутнє, а, навпаки,
заохочувати такі думки.
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ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Місюня Лілія Валеріївна
директор комунального закладу «Центр соціальної
реабілітації (денного догляду)
дітей з інвалідністю» в місті Кропивницькому
Сучасний перехідний стан вітчизняної системи соціальної
реабілітації й освіти дітей з інвалідністю є відгуком на світовий процес змін у
ставленні суспільства до проблем соціальної інтеграції цієї категорії дітей . В
українській правовій державі соціальний захист дітей – це один з
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найважливіших напрямків діяльності держави. Рівень розвитку держави
визначається ставленням до найменш захищених та найбільш вразливих її
членів, які потребують соціального захисту, у першу чергу до дітей з
інвалідністю.
Основною умовою забезпечення інтеграції дітей з інвалідністю у
соціум, їхнього подальшого особистісного розвитку є соціальна реабілітація.
Соціальна реабілітація – комплекс заходів, направлених на
відновлення людини в правах, соціальному статусі, на поліпшення її здоров’я
та дієздатності [1; 5; 6].
Нормативно-правову базу соціально-реабілітаційної діяльності в
Україні складають закони України «Про охорону дитинства» [2], «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [4], «Про реабілітацію
осіб з інвалідністю в Україні» [4], та інші нормативно-правові акти, що
регулюють правовідносини у цій сфері, а також міжнародні договори
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю передбачає поетапну
роботу: організаційний етап, прогностичний, етап підтримки та стимуляції,
активно-реабілітаційний [6; 7]. Процес соціальної реабілітації, навіть при
сприятливому збігу обставин, розгортається нерівномірно і може бути
обумовлений низкою складнощів, тупиків, що вимагають сумісних зусиль
дорослого і дитини.
Згідно Закону «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні» [4] реабілітаційними є заклади, що здійснюють
процес реабілітації осіб з інвалідністю у відповідності до реабілітаційних
програм.
У Положенні про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації
(денного догляду) дітей з інвалідністю», затвердженому рішенням Фортечної
районної у м. Кропивницькому ради 17 березня 2017 року, вказано, що
комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з
інвалідністю» (далі – Центр) – реабілітаційна установа системи органу
соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є здійснення
комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до
двох років, що мешкають в м. Кропивницькому, які мають ризик отримати
інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або
подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку,
навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей,
створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство.
Центр забезпечує: 1) реалізацію головних завдань, визначених
законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні
послуги» щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з
метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних навчальних
закладів та загальноосвітніх шкіл; 2) створення умов для всебічного розвитку,
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засвоєння дітьми з інвалідністю знань, умінь і навичок з метою підготовки їх
до здобуття дошкільної освіти з подальшим здобуттям дітьми базової та
повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти; 3)
підготовку батьків або законних представників дітей з інвалідністю до
продовження (у разі потреби) здійснення реабілітаційних заходів для дітей з
інвалідністю поза межами Центру, соціальний і педагогічний патронат таких
сімей; 4) здійснення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до
індивідуального плану реабілітації дитини з інвалідністю, складеного з метою
реалізації індивідуальної програми реабілітації (далі – ІПР), з можливим
залученням до участі в цьому процесі батьків та (або) законних представників
дитини з інвалідністю; 5) виконання індивідуального плану реабілітації
дитини з інвалідністю та її ІПР; 6) проведення заходів з професійної орієнтації
дітей з інвалідністю відповідно до їх ІПР, зокрема оволодіння ними
трудовими навичками, у тому числі у трудових майстернях, визначення
можливостей дітей з інвалідністю до професійного навчання у відповідних
навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів;
Станом на 1 травня 2018 року реабілітаційні послуги в Центрі
отримує 63 дитини з інвалідністю. Діти з інвалідністю, які перебувають у
закладі, забезпечені 3-разовим безкоштовним харчуванням.
Проведення реабілітаційних занять забезпечують педагоги закладу, а
саме: вчитель-логопед, учитель-реабілітолог, практичний психолог, фахівець з
фізичної реабілітації, музичний керівник, асистенти вчителя-реабілітолога,
вихователі.
Фахівці закладу працюють за розкладом корекційно-реабілітаційних
занять, це надає змогу дітям з інвалідністю оволодіти певним обсягом знань,
умінь і навичок, заняття з фахівцями налаштовані на розвиток особистості
кожної дитини в умовах спеціально організованого виховного та корекційнореабілітаційного процесу. Крім широко розповсюджених терапій
(казкотерапія, ігротерапія, арт-терапія, аромотерапія) розширився спектр
надання реабілітаційних послуг з використанням природних факторів –
анімалотерапія (заняття з тваринами), аеротерапія (повітряні ванни),
геліотерапія (сонячні ванни), акватерапія, гарденотерапія (робота на грядці),
активно використовуються інноваційні методи корекційної роботи –
баламетрика, сенсорна інтеграція, методика «РЕСS», «Глобальне читання»,
«ТАН-содерберг», музикотерапія.
Для розширення спектру реабілітаційних послуг та організації якісної
фізкультурно-спортивної реабілітації, яка спрямовується на підвищення
рухової активності, працездатності, оздоровлення, задоволення потреб у
спілкуванні,
відновлення
психологічного
статусу,
формування
компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації у дітей з
інвалідністю до суспільної адаптації при заняттях спортом, залучені до
реабілітації дітей тренери відділення легкої атлетики реабілітаційної дитячоюнацької спортивної школи інвалідів «Інваспорт».
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Діти, які отримують реабілітаційні послуги в Центрі, забезпечені
безкоштовним
3-разовим
харчуванням
транспортними
послугами
(підвезенням до місця розташування Центру та до місця проживання дитини з
інвалідністю).
Спеціалістами Центру постійно проводяться заходи щодо
забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їхньої
подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів. Із загальної кількості дітей з інвалідністю, що
отримують корекційно-реабілітаційні послуги у Центрі, 25 дітей відвідують
дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади нашого міста.
Соціальний захист дітей з інвалідністю оголошений одним з
пріоритетів соціальної політики нашої держави. Соціальна реабілітація
направлена на усунення або компенсацію обмежень життєдіяльності,
викликаних порушенням здоров’я із стійкими розладами організму, а також
на максимально можливе відновлення соціального статусу
Міжнародна та вітчизняна практика свідчить, що на зміну
ізольованому вихованню дітей з інвалідністю, які виховувались у сегрегації,
повинно прийти інклюзивне навчання та виховання. Реабілітаційні заходи
стосовно дітей з інвалідністю мають розширюватись за рахунок розвитку
сфери соціальної реабілітації, яка повинна починатися досить рано, щоб діти з
інвалідністю в ранньому віці могли максимально розвинути свої природні
здібності без відриву від сім’ї і в подальшому своєчасно та найбільш повно
інтегруватися у сучасне суспільство.
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РОЛЬ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ В СУСПІЛЬСТВО
Мотуз Костянтин Миколайович
старший викладач кафедри теорії та методики
фізичного виховання та спортивних ігор
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького
Соціальна допомога особам з обмеженими фізичними можливостями
має кілька важливих аспектів: надання допомоги таким людям шляхом
консультувань, реабілітації та патронажу; актуалізація у них потенціалу
самодопомоги; створення належних умов для їхнього проживання.
Фізична культура є наукою, що досліджує фізичну активність
людини, накопичила значний досвід у питанні соціалізації осіб з обмеженими
фізичними можливостями. Насамперед йдеться про відновлення і збереження
стану здоров’я, а також формування здорового способу життя осіб з
обмеженими фізичними можливостями засобами фізичної культури [2, с. 16].
Будучи основним видом загальнолюдської культури, фізична
культура призводить до оптимізації фізичного стану людини та його
поєднання з психологічним розвитком [1, с. 153].
Створення оптимальних умов для відновлення втраченого контакту з
соціумом, ефективне лікування з подальшим коригуванням, психологопедагогічна реабілітація, соціально-трудова адаптація та інтеграції осіб з
обмеженими фізичними можливостями в суспільство є головними завданнями
соціальної служби, де основними засобами їхнього вирішення вважається
оздоровчо-реабілітаційна фізична культура [3, с. 52].
Оздоровчо-реабілітаційна фізична культура місить три складові:
оздоровчу, лікувальну та адаптивну фізичну культуру [4, с. 110]. Оздоровчореабілітаційні властивості використання фізичних вправ у відновленні,
збереженні й зміцненні здоров’я в поєднанні з іншими лікувальними засобами
вже давно доведені. Тому використання їх у практиці соціальної роботи,
безсумнівно, дозволяє вирішувати медико-соціальні проблеми людей, що
потребують соціальної допомоги [2, с. 38].
Єдність світоглядного, інтелектуального і тілесного компонентів є
основоположним принципом формування фізичної культури особистості, в
тому числі й людини з особистими фізичними потребами [1, с. 172].
Використання фізичних вправ людьми з фізичними обмеженнями життєво
необхідно, оскільки вони виступають ефективним засобом і методом
одночасно фізичної, психічної та соціальної адаптації в соціумі [4, с. 111].
Фізична реабілітація сприяє відновленню в індивіда тимчасово
втрачених або порушених функцій після перенесення різних захворювань,
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травм, фізичних і психічних перенапруг, що виникають у процесі будь-якого
виду діяльності або тих чи інших життєвих ситуацій [2, с. 36].
Системно впорядкована фізична активність у людей з фізичними
обмеженнями істотно зменшує ризик виникнення у них найбільш поширених
захворювань (серцево-судинних, ожиріння, діабету, остеопорозу, паралічу та
ін.) і сприяє збільшенню тривалості життя, будучи важливим фактором
спрямованим на збільшення та підтримку на високому рівні функціональних
можливостей організму [1, с. 184].
Вивчивши всі аспекти досліджуваної проблеми, можна з впевненістю
стверджувати, що оздоровчо-реабілітаційній фізичній культурі соціальна
служба відводить провідну роль у процесі інтеграції осіб з обмеженими
фізичними можливостями в суспільство, оскільки це дозволяє вирішувати
медико-соціальні проблеми пов’язані з відновленням, збереженням та
зміцненням здоров’я в поєднанні з іншими лікувальними засобами.
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДИТЯЧИХ
БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ
Оксенюк Оксана Володимирівна
доцент кафедри педагогіки, освітнього
менеджменту та соціальної роботи
Рівненського державного гуманітарного університету,
кандидат педагогічних наук
Безперечним атрибутом життя сучасної молоді, що стимулює
подальші трансформації у сфері соціальної політики, економіки, культури та
побуту став один із медіаформатів соціальних проблем – соціальна реклама –
інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, що пропагує
загальнолюдські цінності і не є прибутковою.
Соціальна реклама як форма суспільної рефлексії сприяє вирішенню
соціальних проблем, соціальній підтримці населення, підвищує рівень
культури та виступає чинником розбудови громадянського суспільства.
Соціальна реклама націлена не лише на звернення уваги до проблеми, a надає
варіанти рішення та закликає до їх практичного втілення. Проте в Україні
використання соціальної реклами з метою вирішення широкого кола
соціальних проблем у позаполітичному контексті розпочалося нещодавно.
В аналізі ефективності медіаформатів соціальних проблем важливим
аспектом визнано двосторонність як характеристику каналу трансляції
інформації, тобто зворотній зв’язок із реципієнтом, який хоче бути почутим.
Іншим дискусійним аспектом висвітлення соціальних проблем є право
власності транслятора реклами, яке визначає, про які соціальні проблеми буде
надходити інформація. Наприклад, якщо державі чи власнику радіо не вигідно
розповідати про конкретну соціальну проблему, то повідомлень про неї не
буде. А у форматі громадського радіо чи телебачення, організованого
активістами, фінансованого за кошти грантів та внесків, значно більші гарантії,
що будуть висвітлені актуальні соціальні проблеми та люди сприятимуть
їхньому вирішенню [1].
За змістом соціальна реклама може пропагувати модель поведінки,
інформуючи про права, гарантії і можливості соціального захисту певних
категорій населення. Відповідно, залежно від цілі випуску, реклама буває
іміджевою, стимулюючою, рекламою стабільності [3]. Якщо розглядати
конкретне цільове призначення соціальної реклами – популяризація і
підтримка ДБСТ, то доречно буде запропонувати імідж-рекламу у створенні
переконливого образу ДБСТ у виразній, символічній формі, що надаватиме
інформацію про переваги ДБСТ для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування. Стимулюючу рекламу застосовують для
популяризації спеціальних ліній допомоги, у нашому випадку – це буде
державна і громадська допомога батькам, які ще над роздумами про створення
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ДБСТ чи прийомної сім’ї або ж шукають вирішення нагальних проблем свого
ДБСТ. Реклама стабільності закріплює здобуті результати, тобто це можуть
бути статистичні дані про поточний стан ДБСТ певного регіону в порівнянні з
іншими регіонами України. Таким чином, соціальні служби можуть
використовувати соціальну рекламу про ДБСТ на різних етапах його
організації та у різних змістових площинах подачі інформації про поточний
стан функціонування ДБСТ на місцевому рівні.
За даними Національного фестивалю соціальної реклами (організатор
– Спілка рекламістів України), найбільш оптимальними для сприймання
аудиторією є такі її види, як соціальна відеореклама, друкована і зовнішня
реклама, інтернет-реклама [2]. Тобто означені види за своєю сутністю є
формами, через які передається соціально значущий зміст реклами. Якщо у
сучасному інформаційному просторі соціальна відеореклама про сімейні
форми влаштування дітей-сиріт, створена соціальними службами, – не часте
явище (є яскравий приклад відеоролика Золочівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Львівська обл.), то формат
друкованої і зовнішньої реклами – більш доступний і у змістовому, і в
фінансовому виконанні.
Тобто ідея створення ДБСТ потребує подальшого висвітлення та
популяризації серед населення. Зокрема, сучасна молодь мало поінформована
про причини сирітства, про наслідки бездіяльності соціуму щодо подолання
цієї проблеми. Молоді сім’ї, які не спроможні мати власних дітей, які прагнуть
змінити на краще долю хоча б однієї дитини-сироти, часто соромляться думки
оточення, уникають консультацій соціальних служб. Також діючі ДБСТ
потребують зовнішньої допомоги, тому нерідко за відсутності належної
підтримки соціальних служб звертаються до волонтерів у пошуках благодійної
допомоги як матеріального, так і соціального спектру (оздоровлення і
відпочинок дітей у літніх таборах, додаткові заняття з певних навчальних
предметів, нагляд за дітьми за термінового від’їзду батьків-вихователів тощо).
Тому, беручи до уваги значення соціальної реклами у житті
суспільства, соціальний педагог повинен вміти використовувати її у
професійній діяльності. Зокрема, у вирішенні проблеми подолання сирітства
через створення ДБСТ соціальна реклама може вплинути на думку суспільства,
привернути увагу до проблем дітей-сиріт та батьків-вихователів, ініціюючи
створення нових ДБСТ та підтримку діючих. Відтак можна звернути увагу
суспільства на важливість функціонування ДБСТ за допомогою зовнішньої
соціальної реклами, яка розміщувалася би на біг-бордах міст чи районних
центрів. Але, зважаючи на те, що держава розпочала боротьбу з
«інформаційним сміттям», соціальний педагог чи працівник може розмістити
соціальну рекламу в Інтернет-просторі, створюючи відповідні веб-сайти та
сторінки. Поданням соціальної реклами в Інтернеті впродовж останніх років
займаються некомерційні та громадські організації, волонтери. Розміщення
соціальної реклами не несе за собою примноження матеріального блага
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рекламодавців, а пропагує нагальні проблеми суспільства, акумулюючи тим
самим допомогу в їх вирішенні.
Ураховуючи вартість послуг на ринку рекламної індустрії, не кожна
соціальна організація чи волонтерська група має фінансову змогу розмістити
рекламу в теле-, радіоефірі чи на обкладинках преси. Та все ж благодійні
фонди через неформальну рекламу надають суттєву допомогу людям, що
потрапили у складні життєві обставини. Тому соціальний педагог повинен
бути готовим до видання оголошення про проведення інформаційнопізнавальних, просвітницьких лекцій, курсів; виступів для подружніх пар, які
прагнуть створити прийомну сім’ю у форматі ДБСТ. Також можна підготувати
теле-, радіовиступ на означену тему, а ще краще – інтернет-рекламу.
Із позицій фінансової рентабельності найбільш перспективним є
створення веб-сайту, на якому висвітлювалася б інформація про актуальний
стан сирітства в області, розміщувалися б оголошення про рекрутинг батьківвихователів, проведення певних заходів для дітей-вихованців ДБСТ, про
потребу допомоги у вирішенні того чи іншого питання конкретного ДБСТ.
Отже, новизна застосування соціальної реклами у практиці соціальної роботи в
Україні зумовлює актуальність її розробки як у теоретичному, так і в
практичному аспектах, у тому числі – з метою популяризації і підтримки
ДБСТ.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
Саленко Наталія Сергіївна
соціальний працівник Кіровоградського
обласного відділення Всеукраїнської
благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
Держава через політику бере на себе найважливіші функції із
забезпечення прав людини в соціальній галузі. Склалося так, що соціальною
роботою серед населення та соціальним захистом займаються декілька
суб’єктів державної політики. Їхні дії залишаються нескоординованими. З цієї
причини на практиці має місце неефективне використання ресурсів. І не
зважаючи на те, що в бюджеті виділють значний відсоток на соціальну сферу,
проблема підтримки вразливих верств, до яких відноситься майже 80
відсотків населення країни, залишається дуже гострою. Так для прикладу,
якщо взяти проблему ВІЛ/СНІДу, вона полягає в закупівлі лікарських засобів,
а саме антиретровірусної терапії для ВІЛ-позитивних людей. На жаль, ця
проблема не нова. Кожен новий уряд обіцяє її вирішити, але здебільшого всі
реформи закінчуються тим, що хворі та їхні родини залишаються під
загрозою робити закупівлю необхідних препаратів самостійно. Але не всі ліки
можна придбати в аптеці – так, є окремі категорії хворих, для яких ліки можна
придбати лише за державною програмою закупівлі ліків і препаратів. Інсулін
для хворих на цукровий діабет і препарати з комплексу антиретровірусної
терапії (АРТ терапії) для ВІЛ-позитивних людей – це персональні лікарські
засоби, які держава зобов’язалась придбати для потреб кожного хворого.
До того ж мережа центрів соціальних служб для молоді та їх ніх
спеціалізованих формувань, а саме: мобільні консультативні пункти
соціальної роботи, служби вторинної зайнятості молоді та психологічної
допомоги „Телефон довіри”, центри соціально-психологічної реабілітації
дітей та молоді з функціональними обмеженнями та інші – теж потребують
серйозної координації та допомоги з боку науки і національної системи
професійної освіти.
Отже, для покращення ситуації в соціальній роботі, суб’єкти
державної політики повинні до кінця зрозуміти важливість, розібратись та
скоординувати свої дії та ресурси і працювати в одному напрямку задля
отримання єдиного позитивного результату.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Сизоненко Ірина Геннадіївна
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Бердянського державного педагогічного університету,
кандидат педагогічних наук

Соціальна робота є сучасним ресурсом реалізації механізмів
соціальної політики держави. Підготовка соціальних працівників до
впровадження реформаційних процесів, що швидкими темпами відбуваються
в соціально-політичній сфері, є необхідною умовою ефективності суспільних
перетворень. Соціальний працівник, виступаючи взаємозв’язуючою ланкою
між державними органами влади та громадою, несе відповідальність за
доцільне, раціональне та своєчасне використання інструментів соціальної
політики у процесі професійної діяльності.
Проблема соціальної роботи та соціальної політики, теоретичні та
практичні засади соціальної політики в Україні, передумови її формування
представлені у сучасних монографіях, навчальних посібниках, конспектах
лекцій, публікаціях О. Драган, Л. Цимбалюк, О. Іванової, Н. Кривоконь,
О. Макарової та ін.
Мета – представити досвід підготовки майбутніх соціальних
працівників до реалізації соціальної політики держави, здійснити аналіз
навчальної дисципліни «Соціальна політика».
Підготовка майбутніх соціальних працівників до реалізації соціальної
політики держави здійснюється під час вивчення обов’язкової навчальної
дисципліни «Соціальна політика». Відповідно до робочої програми її метою є:
вивчення студентами сутності, цілей, завдань соціальної політики, сучасних
пріоритетів, реформаційних процесів, напрямів і механізмів державного
врегулювання соціальної сферою в Україні. Завдання дисципліни: дослідити
взаємообумовленість соціальної політики та соціальної роботи; визначити
суб’єкти, об’єкти, соціальні стандарти та інструменти соціальної політики;
ознайомитися з нормативно-правовими засадами її реалізації. Згідно з
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вимогами освітньо-професійної програми основними компетентностями,
якими повинен оволодіти соціальний працівник є: розуміння причиннонаслідкових зв’язків між розвитком суспільства, соціальною політикою
держави, соціальними процесами, суспільними явищами й уміння їх
використовувати в професійній діяльності; аналіз соціальної ситуації громади,
мікрогрупи, визначення пріоритетних потреб та проблем клієнтів; прийняття
професійних рішень з урахуванням соціальних наслідків, врахування
можливих ризиків у професійній діяльності; використання положень
законодавчих документів при вирішенні професійних завдань.
Опановуючи навчальну дисципліну, майбутні соціальні працівники
вивчають концептуальні положення соціальної політики, теоретичні та
практичні аспекти її розвитку та функціонування. Під час навчальних занять
студенти, передусім, ознайомлюються з діяльністю Міністерства соціальної
політики, зокрема з Положенням про Міністерство соціальної політики
України, вивчаючи зміст, завдання діяльності профільного центрального
органу виконавчої влади. Крім того, виконуючи індивідуально-дослідне
завдання, відвідують офіційний веб-портал Мінсоцполітики, таким чином
вивчають основні розділи та змістовне наповнення сайту та на цій основі
також здійснюють аналіз діяльності міністерства.
Розуміння сутності реформаційних процесів, що здійснюються в
державі, а також підготовка до їхньої реалізації у процесі соціальної роботи
відбувається під час вивчення пріоритетів діяльності Міністерства соціальної
політики. Зокрема студенти ознайомлюються з Планом пріоритетних дій
Уряду та відповідно звітом Мінсоцполітики, зокрема за минулий 2017 рік. У
презентації, що надана у відкритому доступі на сайті міністерства [1],
основними пріоритетами визначені наступні: підвищення доходів населення,
сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці, створення
справедливої системи пенсійного страхування, забезпечення ефективної
державної соціальної підтримки населення, розвиток соціальних та
реабілітаційних послуг у територіальних громадах, забезпечення захисту прав
дітей.
Під час вивчення реформаційних аспектів у соціально-політичній
галузі особлива увага майбутніх соціальних працівників звертається на
нововведення у законодавстві. Так, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей
та підтримки сімей з дітьми» (від 26.01.2016 р. № 936-VIII) запроваджено
інноваційну послугу підтримки сімей з дітьми – патронат над дитиною.
Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування,
перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя затверджено постановою
Кабінету Міністрів України (від 16.03.2017 р. № 148). Цей Порядок визначає
механізм створення та організації діяльності сім’ї патронатного вихователя,
влаштування, перебування дитини в такій сім’ї. Знання студентами
інноваційних форм сімейного влаштування дітей-сиріт є необхідним, оскільки
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саме соціальними працівниками здійснюється реалізація соціальних послуг та
підтримка сімей з дітьми.
Підготовка майбутніх соціальних працівників до реалізації різних
аспектів соціальної політики здійснюється під час виконання творчих
дослідних завдань, самостійної роботи. Студенти на семінарських заняттях,
наприклад, вчаться складати програми щодо подолання соціального сирітства,
безпритульності та бездоглядності у світлі реформування інтернатної системи
освіти; розроблюють механізми подолання безробіття, шляхи залучення
працездатного населення країни до працевлаштування – з метою
попередження бідності, жебрацтва, роботи за кордоном та інших негативних
тенденцій; надають пропозиції щодо вдосконалення сучасних реформ, що
впроваджуються в соціальній сфері.
Таким чином, фахова підготовка майбутніх соціальних працівників до
реалізації соціальної політики держави здійснюється під час оволодіння
навчальної дисципліни «Соціальна політика». У статті представлений досвід
опанування студентами теоретичними та практичними аспектами
функціонування державної соціальної політики.
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STORYTELLING ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Шведенко Людмила Олександрівна
методист з дошкільного виховання
районного методичного кабінету відділу
освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
Шевченко Олена Анатоліївна
завідувач Смолінського дошкільного
навчального закладу № 3 Маловисківського
району Кіровоградської області
З огляду на сьогодення надзвичайно актуальною для вчителів,
вихователів, батьків та й суспільства в цілому стала проблема духовноморального виховання особистості. Адже, як не прикро, ми спостерігаємо
кризовий стан сім'ї, відсутність соціальної захищеності, завдяки чому й
відбувається зниження духовності дітей та молоді.
Майбутнє держави, наше з вами майбутнє, залежить від того, яким
стане підростаюче покоління, як житимуть та працюватимуть сьогоднішні
дошкільнята. В науковій літературі ми зустрічаємо різні підходи до
обґрунтування понять, змісту, принципів духовності, духовного світу
особистості, духовних цінностей тощо. Софія Федорівна Русова вважала, що
виховання основ моральності і духовності розпочинається з перших днів
народження дитини. Вона наголошувала на необхідності вивчати
індивідуальність кожної дитини, особливості її темпераменту, звичок,
традицій життя в сім'ї, щоб удосконалювати набір методів та прийомів її
виховання. У своїх дослідженнях С. Русова наголошує на необхідності гри та
праці для забезпечення повноцінного розвитку дитини як особистості. У
процесі виховання дітей педагог особливе місце відводить релігії, через
прилучення до певних обрядів, свят, вивчення закону Божого, який містить у
собі вічні духовні цінності краси, добра, любові, честі, милосердя та
справедливості. «Хай над усіма цими враженнями світить для дитини одна
певна думка: Бог є на світі (бо є предвічна краса і добро), і я мушу всім своїм
життям наближатися до його досконалої доброти і правди». Саме тому
важливо створити всі умови для підвищення рівня моральної активності
малюків, для формування певних рис характеру, переконань, духовноморальних звичок. Дітям слід прищеплювати любов до України, рідного
міста, до оточуючих, до ближнього, ознайомлюючи їх з національними
надбаннями культури, з основами християнства як запоруки розвитку
суспільно-значущих рис і якостей особистості.
Трохи недалекої історії…
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В Смолінському дошкільному навчальному закладі № 3 «Ромашка»
Маловисківського району з жовтня 2015 року з благословіння
Високопреосвященійшого Іоасафа, архієпископа Кіровоградського і
Новомиргородського, розпочав роботу гурток «Християнської етики». Це був
перший заклад у області, що розпочав таку роботу в дошкіллі. Гурток
відвідували діти всього лише однієї групи і тільки ті, батьки яких дали на це
письмову згоду (якщо в перший рік окремі батьки не давали згоди на участь
дітей у гуртку, то станом на сьогодні абсолютно всі діти вже двох груп
садочка відвідують гурток за сприяння рідних).
Як відомо на сьогоднішній день, вже кілька дошкільних закладів
області розпочали роботу в такому ж напрямку, і поштовхом для цього стала
Маловисківщина.
Робота гуртка «Християнська етика» в Смолінському дошкільному
навчальному закладі «Ромашка» ведеться за навчальною програмою
А. М. Богуш «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на
християнських цінностях».
Заняття проводять вихователі спільно з настоятелем СвятоУспенського храму протоієрей Олександром Хомичем. А для того, щоб
зацікавити дітей, використовують технологію сторітелінг.
Що ж таке Storytelling? Це мистецтво складання і розповідання
захопливих історій. Сторітелінг як технологію у 90-х роках минулого століття
розробив і успішно впровадив Девід Армстронг. Він урахував такий
психологічний чинник: розповіді з життя значно легше сприймаються. Тому
здатні викликати у слухача довіру й мотивувати до певних дій. Насправді
людство займалося сторітелінгом завжди. За допомогою міфів, легенд, казок
наші пращури передавали із покоління в покоління весь накопичений
людством досвід і знання. За основу брали реальні факти, але їм надавали
містичного характеру, вдавалися до гіперболізації…
Саме методику сторітелінгу і використовує під час роботи з дітьми
вихователь Лисенко Віра Леонідівна. Ця технологія допомагає формувати
свідомість та відповідальність дітей на основі християнських, духовних і
моральних цінностей;
А оскільки контингент її слухачів ще досить малий по віку, то
застосовує вона такий засіб, як комікси. Для дітей, що не вміють читати, дуже
зручно,
розглядаючи
малюнки,
складати
розповіді,
створювати
«мультфільми», оцінювати вчинки героїв.
Над створенням коміксів діти працюють творчо. Вони використовують
схеми, працюють в парах, оцінюють вчинки героя за допомогою сигнальних
карток. Наприклад, створюючи комікс «Не все те золото, що блищить»,
«Допомогли», «Перемудрив», діти вправлялися в умінні замислюватись над
своєю поведінкою. Розповідаючи комікси «Свій дім – наймиліший», «Чому
не зраділа мама?» діти згадують заповіді Господні. На одному із занять отець
Олександр запропонував скласти комікс «Ангели поруч з нами». А потім
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продовжив давати дітям уявлення про духовний, невидимий світ ангелів, про
їхню класифікацію та призначення.
У нашому розумінні, завдання сторітелінгу – за допомогою розповіді
створити умови для мотивації дітей у формуванні духовно-моральних
цінностей та її світоглядних орієнтирів. Тож педагоги повинні вибудовувати
свою роботу так, щоб у батьків виникало бажання виховувати дитину
засобами духовно-морального спрямування, а в дітей з’являлась
зацікавленість.
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завідувач кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін
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Тотальні зміни: соціальні, економічні, політичні та культурні, що
відбуваються в сучасному українському суспільстві, висувають нові вимоги до
соціальної роботи та волонтерської діяльності. В сьогоднішній день суспільству
необхідні ініціативні люди, які можуть самостійно приймати рішення в ситуації
вибору, здатні до співпраці, відрізнятися мобільністю, динамізмом, володіти
почуттям відповідальності за долю країни, за її духовне та соціальне процвітання.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема розвитку
соціальної активності через волонтерський рух та волонтерську діяльність.
Провідні сучасні політологи, педагоги, психологи, філософи і соціологи
вважають, що добровільна громадська діяльність українського соціуму в
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сьогоденні не тільки може допомогти вирішити значну кількість соціальних
проблем суспільства, а й сприяти розвитку соціально значущих якостей молодого
покоління, формуванню у них активної життєвої позиції. Саме тому вивчення та
дослідження світового досвіду та української практики можливостей
волонтерського руху та волонтерської діяльності набувають особливої
актуальності. Однак, незважаючи на істотний інтерес вчених і значущість
отриманих результатів, власне аспект розвитку волонтерській діяльності в
Україні ще замало досліджений [1].
1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у світі. Саме
в цей період Анрі Дюран, відомий французький письменник-журналіст,
вражений наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував створити
Червоний Хрест – організацію, яка б працювала на волонтерських засадах і
надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. Принципами,
сформульованими Анрі Дюраном, керуються волонтерські організації усього
світу.
До XIX ст. волонтерство сприймалось як військова справа, а волонтери –
як юнаки-романтики, які прагнули за покликом серця піти в бій за чужу
незалежність.
З XIX ст. волонтерство набуває соціального змісту і визначається як
добровільна вмотивована, неоплачувана діяльність у вільний від основної роботи
час, спрямована на допомогу іншим. У 20-ті роки у Франції біля Вердена був
організований перший волонтерський загін за участі французької та німецької
молоді. Волонтери відновлювали зруйновані Першою світовою війною ферми, не
отримуючи за свою працю кошти. При цьому зацікавлена сторона забезпечувала
добровільних працівників житлом, харчуванням, медичним страхуванням – цей
принцип організації волонтерського руху зберігся і в наш час.
Волонтер (від лат. «voluntarius» – воля, бажання, від англ. «voluntary» –
добровільний, доброволець, йти добровільно) – це особа, яка за власним
бажанням допомагає іншим. У багатьох словниках термін «волонтер» часто
трактується як «особа, яка добровільно поступила на військову службу». Нині
волонтерство майже не пов’язане із військовою службою. Воно розвивається,
орієнтуючись на надання допомоги усім, хто її потребує.
В Законі України «Про волонтерську діяльність» визначено, що
волонтерська діяльність добровільна, соціально спрямована, неприбуткова
діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської
допомоги. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності,
гуманності,
рівності,
добровільності,
безоплатності,
неприбутковості.
Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами[2]:
1.
надання волонтерської допомоги з метою підтримки
малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб,
що потребують соціальної реабілітації;
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2.
здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми
похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші
особливості потребують підтримки та допомоги;
3.
надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого
періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення
антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних
випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;
4.
надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади
обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
5.
проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього
природного середовища, збереженням культурної спадщини, історикокультурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
6.
сприяння проведенню заходів національного та міжнародного
значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших
видовищних і громадських заходів;
7.
надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
8.
надання волонтерської допомоги Збройним Силам України,
іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної
влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи
воєнного стану, проведення антитерористичної операції.
Держава в особі її органів та посадових осіб підтримує громадську
ініціативу щодо провадження волонтерської діяльності, гарантує і забезпечує
захист передбачених Конституцією України та законами прав, свобод і законних
інтересів волонтерів, отримувачів волонтерської допомоги, організацій та
установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів.
Волонтер – це передусім добра, милосердна людина, яка володіє
неабиякими комунікативними навичками і приваблює до себе людей, розуміє
проблеми оточуючих та співчуває їм, має бажання безкорисливо допомогти
вирішувати проблеми інших людей. До того ж волонтер характеризується
порядністю, уважністю, відповідальністю.
В сьогоденні волонтерство – потужний соціально-суспільний рух,
спроможний прийняти на себе частину повноважень державних соціальних
установ. Поняття «волонтер» і «волонтерство» є дуже широким. В основу
добровільності покладена здатність однієї людини безкорисливо, у більшості
випадків анонімно виконувати роботу на благо інших. Тобто, частину часу,
енергії, знань, досвіду волонтер витрачає на виконання діяльності, яка приносить
користь іншим людям чи суспільству в цілому. Однак, термін «волонтерство»
означає передусім діяльність на основі добровільної волі.
На думку Циганкової Н. В., милосердя і добрі справи повинні
проявлятися як в матеріальній допомозі нужденним, так і в моральній підтримці,
і в молитві. Кому Господь дарував здоров’я, той легко може примножити цей дар
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Божий (талант) справами милосердя: або випрати хворому одяг, або в його
приміщенні прибрати, або на його городі попрацювати, або води йому принести,
або дрова заготовити, як це робив святитель Іоасаф Бєлгородський. Він не тільки
всі свої доходи витрачав на бідних, а й своїми руками колов дрова, які купував
для вдів і сиріт[3].
«Людина, говорить святитель Іоанн Златоуст,
понад усе повинна
вчитися милосердю, бо саме це і робить її людиною. Хто не має милосердя, той
перестає бути людиною. І чому дивуєшся ти, що милосердя служить особливим
критерієм людяності? Воно є ознакою божества». «Милість воістину є цариця,
що робить людей подібних Богу»[4]. Святитель також зазначає: «Милосердя і
співчуття уподібнює нас Богу. Не сказав Господь: «Якщо станете постити, то
будете подібними Отцю вашому»; не сказав: «Якщо станете молитися, то будете
подібними Отцю вашому». Але сказав: «Будьте милосердні, як і Отець ваш
милосердний (Лк.6,36)». Милосердя – це справа Божа»[5].
На думку І. Д. Звєрєвої, волонтерський рух – це доброчинна робота, яка
здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без
заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання
спільнот та суспільства в цілому. Людину, яка добровільно надає безоплатну
соціальну допомогу та послуги інвалідам, хворим особам та соціальним групам,
що опинилися в складній життєвій ситуації, називають волонтером[6].
У сучасній Україні волонтерство набуває масового поширення. Символ
волонтерів України – жовтий колір вбрання – означає тепло сонця,
самовідданість і послідовність у бажанні зробити навколишній світ кращим.
Так як більшість волонтерських угрупувань виникає стихійно та бере
участь у одноразових акціях, існує нагальна необхідність розробки системного
підходу до залучення волонтерів, організації їхньої діяльності та підтримки
розвитку волонтерського руху. Головну роль у зміцнені позиції добровольців та
формування позитивного ставлення громадськості до їхньої діяльності відіграє
впровадження системи навчання волонтерів[7].
Отже, можна зробити висновок, що для України, як і для всього світу,
волонтерство є актуальним і важливим з різних причин.
По-перше, як свідчить багаторічний досвід використання праці
волонтерів, це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми окремої людини,
суспільства та довкілля, які часто виникають на ґрунті недостатньої турботи про
суспільне благо.
По-друге, волонтерство приносить у соціальну сферу нові, як правило,
творчі та сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і найскладніших проблем.
Тому саме завдяки йому безвихідні на перший погляд ситуації знаходять своє
вирішення.
По-третє, волонтерство – це спосіб, за допомогою якого кожний
представник суспільства може брати участь у покращенні якості життя.
По-четверте, це механізм, за допомогою якого люди можуть прямо
адресувати свої проблеми тим, хто здатний їх вирішити.
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СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ В УКРАЇНІ: НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ПРИЙНЯТТЯ
НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ ДІТЕЙ
Шукрута Людмила Володимирівна
голова Кіровоградської обласної громадської
організації матерів дітей та
молоді з інвалідністю «Серце матері»
За результатами нещодавнього національного дослідження ставлення
суспільства до дітей із уразливих груп, кожна друга людина вважає, що
українське суспільство толерантно ставиться до дітей з інвалідністю.
Толерантність до дітей, що живуть із ВІЛ, або безпритульних дітей
оцінюється в 30%.
Рівень готовності суспільства прийняти в своє близьке оточення дітей
із уразливих груп вкрай низький: лише 13 % по відношенню до дітей з
інвалідністю, 10 % – до дітей, позбавлених батьківського піклування, 8 % – до
безпритульних дітей, 3 % – до дітей, що живуть із ВІЛ. За даними
дослідження, одна третя респондентів вважає, що у сім`ї дитина з
інвалідністю не може отримати достатній догляд, тому їй буде краще в
спеціалізованому дитячому будинку.
Багато сімей з дітьми з інвалідністю стикаються з труднощами в
забезпеченні належного догляду за дітьми через відсутність необхідних
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послуг та підтримки. Коли система соціального захисту не працює, діти часто
втрачають свої сім’ї. Тому важливо, щоб громади та уряд вживали заходи для
розвитку в Україні інклюзивного середовища для найбільш вразливих дітей.
Щоб запобігти розпаду сімей та сегрегації, важливо розвивати
соціальну інклюзію, де вразливі сім`ї зможуть отримати необхідну підтримку
та допомогу.
Громадська організація матерів дітей та молоді з інвалідністю « Серце
матері» тісно співпрацює з органами влади, громадськими організаціями і
зокрема з Українською православною церквою задля того, щоб подолати всі
форми дискримінації дітей та молоді з інвалідністю. Завдяки нашій спільній
праці ми намагаємось допомогти органам влади на всіх рівнях розробити та
реалізувати політику рівних можливостей без дискримінації для дітей з
інвалідністю.
Вже 4-й рік поспіль проводимо спільно з Кіровоградською єпархією
Української Православної Церкви літні та зимові табори для дітей та молоді з
інвалідністю, працює недільна школа та молодіжний клуб при СвятоПреображенському Кафедральному соборі м. Кропивницького. Проводимо
різноманітні тренінги щодо захисту прав осіб з інвалідністю та надаємо
психологічну допомогу родинам, які виховують таку категорію осіб.
Реалізовуємо проекти:
1. Створення реабілітаційного центру для тяжко хворих дітей;
2. Створення молодіжного центру «Сильні духом» для молоді з
інвалідністю;
3. Фотопроекти «Життя без бар’єрів», «Діти як Діти» «Давай
дружити»;
4. Інклюзивний майданчик.
Перш за все, діти з інвалідністю – хороші друзі, старанні учні,
цілеспрямовані таланти, і лише потім йде їхня інвалідність. Якщо наше
суспільство навчиться сприймати дітей з інвалідністю через таку призму, це
вже буде великою перемогою кожного, хто воліє жити в рівноправному та
справедливому світі!
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СЕКЦІЯ № 4. СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ В
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПСИХОЛОГОСОЦІАЛЬНА РОБОТА, ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ
ВИХОВАННЯ Й ПРОСВІТНИЦТВО
ІНТЕРНЕТ: ХТО КОМУ СЛУЖИТЬ?
Акімова Наталія Володимирівна
доцент кафедри соціальної роботи
ПВНЗ «Кропивницький інститут
державного та муніципального управління»,
кандидат філологічних наук
Історія Інтернету починається у 1957–1958 роках, коли урядовці
США ухвалили рішення створити систему раннього сповіщення про ракетну
атаку. До кінця 1969 року чотири комп’ютери були об’єднані в мережу, що
отримала назву Arpanet. Передбачалося, що ця мережа об’єднуватиме
комп’ютери військових науково-дослідних і навчальних закладів і
використовуватиметься для зв’язку у разі третьої світової війни. Вперше
вдалося відправити всього три символи «LOG» 29 жовтня 1969 року, цей день
вважають днем народження Інтернету [3]. До 1971 року була розроблена
перша програма для відправки електронної пошти [5]. Широкий доступ до
Глобальної мережі росіяни отримали у 1993 році, українці – трохи пізніше, у
1994 році [4, с. 3]. Зараз Internet об’єднує безліч різних мереж, комп’ютерів,
близько 3,4 млрд. користувачів всіх континентів і, за різними оцінками, їхня
кількість збільшується на 60120 % щорічно. За даними Internet World Stats, на
кінець листопада 2015 року в Україні налічується 19,1 млн. користувачів [1].
Мета – визначити психологічну специфіку впливу Інтернету на
користувачів.
За часів появи Інтернет задумувався як засіб зв’язку та передачі
інформації, на зразок вдосконаленого радіо чи телефону. Між тим поширення
Інтернету привело до розширення його функцій: від інформування до
спілкування і до формування світогляду та суспільства. Сьогодні майже ніхто
не сприймає Мережу лише як джерело інформації. Інтернет – це не новий
засіб масової інформації. Навпаки, для більшості це новий світ, нове життя.
Сучасна людина існує у двох вимірах: реальному та віртуальному. Життя у
реальному вимірі обмежене низкою перепон, зокрема фізичною
недосконалістю, станом здоров’я, власною історією, насиченою помилками
молодості, небажаними соціальними зв’язками тощо. Віртуальне життя
позбавлене цих перешкод, тут можна починати життя спочатку кожного разу,
як щось пішло не так. Не треба виправляти помилки та вади. Можна просто
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створити новий образ, а минулий потоне у потоці інформації, до якої рідко
звертаються. Інтернет-світ дає можливість кожному відчути себе творцем,
вигадати та віртуально реалізувати бажаний образ власного Я, побудувати
навколо себе справедливий та вдячний світ, де ти є у центрі уваги. Життя у
цьому світі обмежене лише технічною (точніше інтернет-компетентністю) та
мовленнєвою компетентністю. Вміння спілкуватися стає найважливішим в
Інтернеті.
Інтернет-середовище
характеризується
низкою
технічних
властивостей, хоча поки що не існує загальновизнаного переліку цих рис.
Дж.Сулер, враховуючи соціотехнічні характеристики Інтернету, виокремлює
психологічну специфіку особистості в Мережі [2]:
1. обмеження сенсорного переживання – розвиваючи цю думку,
зазначимо, що в Інтернеті людина отримує інформацію лише від двох
сенсорних каналів (замість п’яти – у реальному житті), і хоча зір і слух
складають основу відчуттів здорової людини, за їхьою допомогою вона
отримує за різними підрахунками 80-95% інформації, але інші три аналізатори
не менш важливі для психіки, оскільки забезпечують життєнеобхідні базові
потреби. Зокрема, нюхові і смакові подразники посилюють голод та спрагу,
актуалізуючи потребу в їжі. В Інтернеті ці відчуття відсутні, зазначені потреби
редуковані, тому користувачі Мережі часто забувають про харчування. Певно,
подібні викривлення можливі і щодо інших потреб, зумовлених відсутніми у
Мережі відчуттями;
2. множинність особистості, що проявляється в так званій
віртуальній ідентичності – створенні самопрезентаційних систем, що
реалізують різні особистісні якості [2] з одного боку та дезінгібованим
«онлайн Я» [7, с. 200] з іншого;
3. вирівнювання статусів – прояв кібердемократії, коли користувачі
мають однакові можливості для самовираження;
4. відмінне від реального світу відчуття простору і часу – різні
дослідники неодноразово зазначали цю рису, проте, на жаль, ще не
проводилося спеціалізованих досліджень цієї теми. Можна передбачити, що
такі рорзобки можуть дати результати, важливі для подальшого розуміння
психології інтернет-користувача;
5. необмежена доступність контактів – ця особливість може
призводити до знецінення спілкування, легковажного ставлення до нього,
етикетних порушень, та, що важливіше, така можливість змінює увлення про
традиційні цінності дружби, спілкування, правди тощо.
6. постійна фіксація результатів кібер-активності – зазначимо, що
ця фіксація може набувати викревлених форм та обмежуватися певними
часовими межами залежно від обсягу архіву ресурсу;
7. змінений стан свідомості користувачів – специфічні для
Інтернету змінені стани свідомості часто наголошуються дослідниками під
різними назвами, зокрема мова йде про стан «неперервної розсіяної уваги»
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(Н. Карр),
«постійну
завантаженість»
(Г. Смолл),
«браузинг»
(О. В. Лутовинова, Н. Карр), «веб-серфінг» (Г. Смолл), «пузир фільтрів»
(М. Шпітцер) тощо. Різноманіття термінів є доказом багатоаспектності цієї
проблеми та свідченням необхідності їхньої подальшої систематизації з
урахуванням специфіки інтернет-жанрів.
8. поява негативних емоцій при обмеженості доступності до
кіберпростору.
Навіть якщо людина не створила свій профіль в Інтернеті, це не
означає, що її там немає. Кожен існує в Неті виражено чи приховано, з
власним портретом чи з чужих слів. Новому суспільству властиві
нескінченний час, простір потоків, інформаційні революції, нова економіка та
політика (М. Кастельс, К. Мей, Є. Д. Скулиш). Все більше людей зайнято у
сфері виробництва інформації, виробництво товарів відходить на другий план
[8].
Поширення Інтернету також зумовило зміну пріоритетів. Деякі
традиційні цінності перестали бути важливими. Парадоксально, що в першу
чергу це торкнулося саме тих цінностей, заради яких було створено Інтернет.
Зокрема, нівелювалася важливість знань. Поширюється думка, що знання як
такі не потрібні, зменшується значення навчання, оскільки майже будь-яку
потрібну інформацію можна знайти в Мережі, і такий пошук може забирати
навіть менше часу, ніж пригадування. Також зменшилася цінність
міжособистісного спілкування. З перенесенням у віртуальний світ
комуніканти перетворилися на ніки та профілі. Поширення Інтернету сприяло
поверховому ставленню до системи цінностей.
Загалом аналіз теоретичної літератури дозволив нам виокремити
важливі специфічні риси інтернет-середовища, зумовлені його технічними
можливостями та потенціалом впливу на психіку.
Технічна специфіка
Віртуальність/ умовність
інтерактивність
та
нелінійність
комунікації, дисперсність структури,
синхронність
електронний сигнал, що зумовлює
можливість
постійного
доступу,
дистантність та опосередкованість,
необмежений тираж та низьку
собівартість
збереження стенограми та легкість
оновлення
змісту
тексту,
що

Таблиця 1. Специфічні риси Інтернету
Психологічна специфіка
обмеження сенсорного переживання
лише зоровим та слуховим
відмінне від реального світу відчуття
простору і часу, стан «неперервної
розсіяної
уваги»,
«постійна
завантаженість»
поява негативних емоцій при
обмеженості
доступу
до
кіберпростору
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постійна фіксація результатів кіберактивності

зумовлюють оперативність
персональна анонімність і відвертість

множинність особистості, віртуальна
ідентичність,
дезінгібованість
«онлайн Я»
соціалізація
вирівнювання статусів
необмежена доступність контактів
можливість електронного пошуку, зміна пріоритетів та поведінки,
синдикація
«браузинг», «веб-серфінг», «пузир
фільтрів»
Отже, Інтернет водночас є корисним інструментом соціальнопізнавальної та професійної діяльності та небезпечною зброєю, що здатна
впливати на своїх користувачів. Ці фактори необхідно враховувати, коли
заходите в Інтернет, та зважувати, хто ким користується.
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О ЦЕННОСТИ СЛУЖЕНИЯ В СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ
Бородулькина Татьяна Александровна
доцент кафедры психологии Запорожского
национального технического университета,
кандидат психологических наук, доцент
Служение является многосмысловым явлением человеческого
существования, проявленным на разных его уровнях. Обзор научных
исследований, проведенных в период с 200-го по 2017 г., показал, что к
проблематике служения чаще всего обращаются историки (Н. Ю. Кирюшина,
Ю. Е. Краснобаева, И. И. Степанов, О. М. Субаева, А. В. Шартынова и др.),
философы (В. А. Вершина, Ю. А. Разинов, В. Н. Харин и др.), филологи
(К. Г. Красильщик, Л. П. Дудюк, И. Г. Завирюхина и др.), в меньшей степени
–
социологи
(О. И. Антонова,
Е. И. Васильева)
и
психологи
(Т. А. Бородулькина,
Н. В. Провотарова,
С. М. Чолий,
А. Р. Фонарев,
В. В. Рыжов, Н. М. Телепова и др.). Служение преимущественно
рассматривается в таких семантических зонах: какое? (социальное,
религиозное); чему? / кому? (народу, государству, Родине, Богу, человечеству,
истине); чьё? (церкви, власти).
Семантика
служения
многообразна и неоднозначна, что
подтверждают немногочисленные исследования в разных научных областях.
Во многих языках служение имеет несколько вербальных форм, что
утяжеляет понимание его сущности. Так, например, только в одном греческом
языке (по результатам диссертационного исследования Ю. Е. Краснобаевой)
существует около десятка слов, которые «выражают разные стороны
служения – от светско-бытового до культового и утонченно-духовного» [3,
с. 4].
Многозначность
и
неоднозначность
семантики
служения
демонстрируют как теоретический анализ античной, до-христианской и
нехристианской литературы, проведенный Ю. Е. Краснобаевой [3], так и
результаты нашего психосемантического анализа отношения к служению
современных украинских студентов-психологов, будущих социальных
работников и работающих психологов [1; 2]. Так, еще с древности служение
имеет много контекстов и рассматривается как: унизительное, недостойное,
презренное (слуга, прислужник); возвышенное, если оно необходимо
государству; культовое, сакральное, священное [3]. Разнообразные оттенки
эмоционального отношения к служению и его смысловые контексты мы
обнаружили и у участников нашего исследования, большая часть из которых
относится к служению негативно, противоречиво и поверхностно. Служение
для одних является чем-то унизительным, связанным с рабством и
подчинением; для других оно связано с помощью и поддержкой, религией,
работой и долгом, самопожертвованием и преданностью, призванием и
миссией [1; 2].
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Отождествление служения и миссии является, на наш взгляд, одним
из высших смыслов служения. Такое понимание служения возможно с
ценностно-смыслового, духовного уровня человеческого бытия. Так, для
А. Маслоу служение – это одна из особенностей самоактуализированных
людей, жизненная миссия, а не просто любимое дело [5]. Как отмечает
С. В. Чебанов, «разговор о миссии неотделим от разговора о служении», т.к.
миссия осуществляется через служение. И миссия, и служение основаны на
ответственности, источником которой чаще всего является духовная
составляющая человека [7, с. 32]. По мнению А. Р. Фонарёва, служение – это
материализация духовности человека. В своей концепции личностного
становления профессионала ученый выделяет три этапа, которые
соответствуют трем модусам (способам) человеческого существования:
модус обладания, модус социальных достижений и модус служения, который
является выражением духовности человека в материальном мире,
соответствует его сущностной природе и отражает со-причастность человека
всему сущему на Земле. Для модуса служения характерны этическое
отношение к миру, радость творчества, пиковые переживания, выход за
пределы своих возможностей [6].
Переход на модус служения можно считать необходимым
ориентиром для человека вообще и для человека как представителя той или
иной профессии. Такой переход Т. Н. Малкова связывает с выходом за
границы своей индивидуальности в сферу общечеловеческих смыслов [4,
с. 21].
Особенно важна ценность служения, ориентация на служение и
сама практика служения в социономических профессиях. Согласимся с
С. В. Чебановым в том, что «служение необходимо там, где требуется
осуществление профессиональной деятельности в соответствии с принципами
самой этой деятельности, а не ради каких-то внешних целей (денег, славы,
власти и т. д.)» [7, с. 33]. Все социально значимые профессии, по мнению
Т. Н. Малковой, «декларируют служение народу (политики), человеку
(врачи), закону (юристы), Родине (военные), человечеству (ученые)» [4, с. 41]
(этот список можно продолжить, включая учителей, психологов, социальных
работников и др.). Правда, одно только декларирование может привести к
искажениям и профанации ценности служения, к которому невозможно
принудить извне.
Считаем, что любая форма служения (бытовое, социальное,
религиозное, профессиональное, духовное и т.д.) имеет как своё внешнее
проявление (область и объект служения; конкретные действия и результаты),
так и внутреннее (мотивация служения; ценность и смысл служения). Какоето одно из них не будет служением-проявлением духовности человека.
Ориентация на идею служения, выраженный мотив служения без
практической реализации не будут настоящим/полноценным служением так
же, как и практическая реализация, внешние действия и активность
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(благотворительная, добровольческая деятельность, меценатство и др.) не
будут им без соответствующего внутреннего настроя, работы над собой,
духовного импульса.
Конечно, ценность служения, как и любую другую духовную
ценность, невозможно в другом человеке, в том числе и в представителе
социономической профессии, «вызвать по команде». Духовные ценности и
смыслы развиваются в ходе духовного развития человека через переживание,
глубокую внутреннюю работу, рефлексию, творчество, поиск смысла жизни.
У представителей социономических профессий духовные ценности вообще и
ценность служения в частности можно актуализировать в процессе
профессиональной подготовки. Одним из условий такой актуализации
считаем личный пример преподавателей, являющихся для студентов не
только передатчиками знаний, но и Наставниками, демонстрирующими
реализацию духовных ценностей в своей жизни.
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ИЗУЧЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ИМЕНОСЛОВА
В КУРСОВЫХ РАБОТАХ СТУДЕНТОВ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ОНОМАСТИКЕ
Бут-Гусаим Светлана Феодосьевна
доцент кафедры белорусской филологии
Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина,
кандидат филологических наук, доцент
В современной лингвистической науке одним из ведущих
направлений является лингвокультурология, основная цель которой –
изучение взаимосвязи языка и культуры. Особое место в рамках
лингвокультурологической проблематики занимает исследование отношений
имён собственных и культуры. Ономастическая система национального языка
– фундаментальный материал для познания национальной культуры, для
понимания
мировоззрения
людей.
Актуальность
разработки
лингводидактического аспекта белорусского ономастикона обусловлена
необходимостью приобщения молодёжи к ценностям национальной
культуры, а также развития посредством изучения именослова духовноморальной культуры студентов.
Современные белорусские авторы плодотворно работают в русле
научно-популярной литературы. Исследование ономастикона научнопопулярного текста характеризуется разноаспектностью анализа поэтонимов
и направлено на осознание роли имени в реализации идейного и
художественного
замысла
писателя. Например,
курсовая
работа
«Жанрообразующая роль собственных имен в научно-популярной литературе
современных
белорусских
авторов»
посвящена
изучению
лингвокультурологического аспекта ономастического пространства научнопопулярной книг Владимира Орлова, Елены Яскевич, Сергея Тарасова.
Ономастикон исследованных произведений является фактом истории и
культуры Беларуси. Цель работы – дать лингвокультурологическое описание
ономастической лексики научно-популярных произведений современных
белорусских писателей на основе комплексного анализа смысла, структурнословообразовательных
свойств
и
функциональных
особенностей
ономастикона. Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
– выбрать из текстов научно-популярных произведений В. Орлова,
С. Тарасова, Е. Яскевич имена собственные и распределить их по разрядам в
соответствии с выбранной классификацией;
исследовать ономастикон научно-популярных сборников с
лингвистических и историко-культурологических позиций;
–
определить
структуру,
смысловую
нагрузку,
образноассоциативный потенциал имён собственных.
115

Работа состоит из «Введения», двух разделов, «Заключения» и списка
использованных источников. Во «Введении» обосновывается актуальность
исследования, его предмет и объект, определяются цели и задачи научной
работы, очерчивается структура исследования.
В первом разделе «Антропонимическое пространство научнопопулярных произведений» раскрываются особенности именования героев
исследованных произведений. В центре авторского повествования – образы
наших предков. Поэтому в ономастиконе произведений главное место
занимают антропонимы. На славянских землях с течением времени
устанавливалась христианская модель имени как духовной субстанции, что
воздействует на носителя, формируя особый моральный склад личности, как
сакральной сущности, способной подчинять, направлять и обеспечивать
помощь высших сил. В работе следует рассмотреть христианское восприятие
имени, отраженное на страницах научно-популярных произведений. Так,
Елена Яскевич повествует о подвижническом служении народу и Отечеству
преподобного Афанасия игумена Брестского, целью которого была «защита
веры отцов, чистоты христианских знаний, омраченных тьмою
политических интриг и протекционизмом светских властей в духовной
сфере» [3, с. 216]. Предопределённая именем Афанасий (от греч.
‘бессмертный’) программа жизни была осуществлена монахом, писателем,
политическим деятелем, который вошел в историю как игумен брестского
Симеоновского монастыря, «светоч православной веры» [3, с. 218]. Защитник
интересов православия смело выступал на сейме с пламенными речами
против короля и иезуитов. Из-за политических интриг игумен Афанасий был
предан суду и расстрелян гайдуками. Православные верующие сохранили
нетленные мощи святого. «Молитвы к игумену Афанасию издревле исцеляли
от тяжелых болезней, возвращали к жизни. Икона святителя
распространена не только в брестских и гродненских храмах, но и в церквях
Белосточчины» [3, с. 218]. Семантика заряженного положительной энергией
имени соответствует жизненному пути святого, который до сих пор помогает
православным верующим и почитается в церквях и монастырях Беларуси и
Польши.
Во втором разделе «Топонимический и культурно-исторический фон
научно-популярных
произведений»
рассматриваются
наименования
географических объектов и онимы, формирующие культурно-исторический
фон произведений: названия объектов культуры и искусства и др. Особое
внимание в процессе анализа произведений исторической тематики нужно
уделить приёму актуализации этимологического значения топонимов,
которым нередко пользуются авторы. Например, Сергей Тарасов приводит
мнения ученых о происхождении названия нашей земли: «Белорусами мы
назвались не сами. Имя нам дали соседи. Еще в давние времена
западноевропейские путешественники, составители летописей и хроник,
стали называть нашу страну Белой Русью. Почему так случилось, точно
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никто не знает. Одни говорят, что белая – от цвета одежды и светлых
волос. Другие утверждают, что белая – значит свободная. Действительно,
белый цвет во все времена был символом свободы духа, независимости,
высоких христианских побуждений. Белый – цвет Христа» [2, с. 16]. В
курсовой работе должны быть рассмотрены экклезионимы, которые являются
средством
отражения
мировоззрения
предков
и
современных
белорусов. Раскрывая этимологическую семантику наименований храмов,
авторы научно-популярных произведений осуществляют экскурс в историю
церкви, города, страны: «Всеслав возводил храм в честь святой Софии, чем,
по примеру Византийской империи, подчеркивал независимость государства,
сообщал миру о равенстве Полоцка с Новгородом и Киевом, где такие соборы
появились немного раньше. Греческое слово «софия» в переводе значит
«мудрость», «мастерство». Предки толковали его шире – как человеческое
сообщество, объединенное общими заботами и устремлениями. Собор
должен был стать символом единства и единомыслия всех жителей
княжества. Его строили всем миром» [1, с. 62]. Важная часть духовной
культуры белорусов-христиан – история чудотворных икон, которые на
протяжении веков были настоящими опекунами верующих. В контексте
научно-популярных произведений нередко употребляются иконимы:
«Купятичская икона-крест Пресвятой Богородицы была явлена в 1182 году
на реке Ясельде, что в Пинском районе. Девочка Анна пасла стадо, вскоре она
заметила необычный свет. На дереве висел крест с изображением на нем
лика Божьей Матери. Жители деревни вскоре построили на месте появления
чудодейственного креста деревянную церковь, туда же перенесли с
торжественным молебном святыню. Во время вражеских нашествий Крест
защищал сельчан. Получали исцеление от купятичской святыни больные, не
одно здоровое дитя обязано ей своим появлением на свет Божий» [3, с. 212–
214]. Опираясь на данные, зафиксированные в исторических источниках,
авторы раскрывают сохраненную в «фоновых» онимах информацию о
христианской вере наших предков и современников.
В «Заключении» делаются выводы о мастерстве современных
белорусских писателей в использовании именослова, который является одним
из важнейших источников информации о духовной культуре Беларуси.
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СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ ТИФЛОПЕДАГОГІКИ Й ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЬЮ ПО ЗОРУ ЯК ФОРМА
СУСПІЛЬНОГО СЛУЖІННЯ НЕЗРЯЧИМ
Войтюк Юрій Олександрович
доцент кафедри тифлопедагогіки Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова,
президент ГС «Український міжнародний інститут сліпих»,
кандидат біологічних наук, доцент,
заслужений працівник освіти України
Суспільне служіння – добровільна та безоплатна праця людини,
групи, громади на благо інших, мотивована бажанням дієво стверджувати свої
світоглядні переконання.
З огляду на мотивацію та безоплатний характер, служіння
вирізняється проміж інших діяльностей, спрямованих на благо інших людей
[3].
Суспільне служіння (соціальне служіння) в контексті теми нашого
повідомлення ми розглядаємо як співробітництво, де вагомою ознакою є
професійність, а рушіями – цілі конкретної організації, які не мають на меті
отримання матеріальних благ.
В Україні систематична освіта сліпих розвивається вже понад сто
років. Проте, лише в кінці 90-х – на початку 2000-х років відбулися значні
зміни вітчизняної тифлології. Свідченням тому був початок фахової
підготовки тифлопедагогів (1993 р.) і створення кафедри тифлопедагогіки
(1998 р.) в Національному педагогічному університеті (НПУ) імені
М. П. Драгоманова [2] В цей же час виникає ряд громадських організацій, що
створені незрячими, або громадські об’єднання, які опікувались проблемами
людей з інвалідністю по зору, таких як: Асоціація інвалідів-вчених «Гомер»,
БФ «Візаві», Громадське об’єднання користувачів комп’ютерних технологій
для інвалідів «Вікно в світ», Громадська благодійна організація
«Інформаційний центр незрячих юристів України та Центр допомоги
інвалідам», ВГБО пенсіонерів та інвалідів «Обличчям до істини»,
ВГО «Профспілка працездатних інвалідів», Громадське об’єднання незрячих
фахівців «Реаресурс», ГО «Світло життя», громадське об’єднання батьків
дітей інвалідів по зору «Світ на дотик» та інші [1].
Кафедра тифлопедагогіки стає центром координації тифлологічної
науки в Україні як єдина спеціальна кафедра і як команда однодумців. Думка
фахівців, спеціалістів кафедри, поряд з думкою лікарів-офтальмологів, стає
більш вагомою. На кафедрі навчаються, а відтак і стають спеціалістами,
десятки випускників. Відбувається взаємне активне проникнення ідей і
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спеціальних тифлологічних знань в суспільство, за межі шкільної системи, в
громадські організації. Керівниками громадських організацій різних рівнів в
Україні стають понад 20 незрячих, переважна більшість з яких вчені, доктори
і кандидати наук. Виникає діалог і наукова співпраця кафедри з цими
організаціями. Студенти кафедри проходять безвідривну (волонтерську)
педагогічну практику в цих організаціях, активісти цих організацій є
учасниками педагогічного процесу. З середини 2000-х років розвиваються
спільні програми: молодіжний інтегрований студія-театр «МІСТ», програма
підготовки спеціальної літератури «Пізнай природу на дотик», Галерея
творчості інвалідів «Ми духом не зламні» та інші. Проводяться спільні
заходи: круглі столи, конференції, присвячені важливим проблемам
транспортного забезпечення людей з інвалідністю по зору, організації
робочого місця незрячого працівника, професійної підготовки та
працевлаштування і т. д. Виникають нові фахові об’єднання та громадські
спілки, зорієнтовані на вирішення проблем освіти та соціальної інтеграції осіб
з порушеннями зору. Кафедра ініціює створення громадського об’єднання
Асоціація тифлопедагогів України, яка тісно співпрацює з громадськими
організаціями, зокрема з Національною асамблеєю людей з інвалідністю
України та ВГО «Генерація успішної дії».
На сьогодні в Україні зареєстровано біля ста громадських організацій
та об’єднань, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю. Громадські
організації є суб’єктами соціальної політики і представляють інтереси різних
соціальних груп, займаються просвітницькою роботою, технічним
забезпеченням спеціальних закладів. Організації та рухи служать ефективним
інструментом виховання і контролю молодого покоління. Запроваджуються
нові форми і методи творчої співпраці кафедри з громадськими організаціями.
Прикладом такого співробітництва можуть бути спільні наукові конференції з
міжнародною участю, круглі столи, семінари. Традиційним стало проведення
протягом понад десяти років наукових конференцій під загальною назвою
«Сучасний світ та незрячі» спільно з Волинською організацією УТОС та
ГО «ЗІР» в м. Луцьку. Прикладом такої співпраці є проведення в березні 2016
року спільно з Асоціацією дитячих офтальмологів України Всеукраїнського
науково-практичного
семінару
«Психолого-педагогічний
та
офтальмологічний супровід інклюзивної освіти дітей з порушеннями зору», а
також співучасть із вищезгаданою організацією в проведенні міжнародних
рефракційних пленерів 2017 та 2018 рр. Тісна співпраця кафедри
тифлопедагогіки та громадських організацій є запорукою якісної професійної
підготовки молодих спеціалістів для роботи в спеціальних освітніх закладах,
суспільно-культурних та соціальних проектів для незрячих.
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ім. М. П. Драгоманова,
кандидат психологічних наук, доцент

Мотиваційно-глибинне
пізнання
є
динамічним.
Динаміка
відбувається поза контролем свідомості і характеризується різними мотивами.
Вони не підлягають прямолінійному вивченню, оскільки їх спричинюють
неусвідомлювані, латентні чинники. Одним із домінантних, відповідно до
позиції академіка Т. С. Яценко, є архаїчні передумови можливих джерел
енергії психічного, передовсім – це «вина», задана Едіпом та первородним
гріхом [2].
Наслідкові негаразди психіки людини (амбівалентність почуттів,
тенденція до психологічної смерті, самодепривація, комплекс меншовартості,
схильність до конкуренції, почуття вини та самопокарання), наголошується у
З. Фрейда, акумулюють комплекс Едіпа [4, с. 248- 252]. Він характеризується
як основа та організаційна сила людського досвіду [1, с. 236]. Тому
складається з амбівалентних (любовних і ворожих) почуттів дитини,
спрямованих на батьків. Заданість такої залежності може спричинити
передумови до кровозмішування (інцесту). Заборона інцесту – це
«всезагальний, необхідний і достатній закон відділення «культури» від
«природи»» (цит. за: [1, с. 242]). Едіпів комплекс, за висловом Фрейда, є
загальнолюдським фактом амбівалентності почуттів між батьками та дітьми,
тобто є одночасно універсальним і сталим феноменом психіки кожної
людини. Таку ж характеристику мають і архетипи, які, згідно з ученням
З. Фрейда, «оживають» у сновидіннях [3; 4]. Основним здобутком
психоаналізу, відповідно до вислову Г. Уелсса, є архаїчний психологічний
спадок (архетипи). Архетипний аспект психіки має потужні енергетичні
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можливості, які проявляються при реагуванні на зовнішні чинники, але,
незважаючи на енергетичну потентність, є недосяжними у констатуванні та
об’єктуванні для свідомості. У ній ці прояви втілюються в принципи
«задоволення – незадоволення»: смутку – радості, своєму – чужому,
захопленні – відразі тощо.
Такою ж універсальною складовою психіки, відповідно до позиції
З. Фрейда, є поняття Супер-Его (табу, совість, мораль), яке з’явилося на
підґрунті покаяння і почуття провини за «вбивство батька», тобто витіснення
первородного гріха. Архаїчне «почуття вини» за допомогою Супер-Его
зумовлює подальший синтез в «передсвідомому» до «суто людської психіки»,
яка в подальшому, у збалансуванні енергетичних стимулів, спрямовує психіку
до соціальної і внутрішньої адаптивності [2].
Якщо проаналізувати текст трагедії Софокла «Цар Едіп», то можна
дійти до висновку, що Едіп є «без вини винний». Оскільки, його триденним
немовлям наказав узимку викинути в гори рідний батько – цар Лай,
попередньо проколовши дитині ступні і зв’язавши ноги. Виконавці цього
злочину зберегли хлопчику життя, потайки віддавши його в іншу родину.
Ставши юнаком, Едіп у сутичці вбиває людей, поміж яких був і його
справжній батько Лай, а згодом одружується на вдові царя, не підозрюючи,
що вона є йому матір’ю, і живе із нею щасливим життям до моменту «кари
богів». З часом прояснилась картина його незумисних злочинів – й Едіп у
покаянні та розпачі осліплює себе і покінчує життя самогубством. Образ
Едіпа, відповідно до позиції Т. С. Яценко, пов’язаний не стільки з інцестом
(явно незумисним), а з глибоким почуттям сорому, покаяння, самопокарання,
психологічної та біологічної смерті. В свою чергу, З. Фрейд зазначав, що
неусвідомлюваність вини має прояв у «потребі покарання» [3; 4]. Отже,
архаїзм вини, може стати мотивуючою складовою (імпульсом), що обумовлює
тенденцію до самопокарання.
Згідно з Біблією, Ісус Христос, народжений від невинної Марії,
заплідненою Святим Духом («Дух Святий прийде до Тебе і сила Всевишнього
пройме тебе; тому і народжене Святе назветься Сином Божим»), був
позбавлений від «едіпальної вини» [2]. Тим не менш, мотивований любов’ю
до людства, у власній чистоті взяв весь первородний гріх людства і
спокутував його своєю смертю на хресті. В психоаналітичному контексті
усвідомлене сприйняття вини (при абсолютній похідній невинності)
спричиняє процес самопокарання (заради спасіння людства). У свою чергу,
С. Гроф стверджує, що почуття вини (у людей, які знаходились під впливом
ЛСД) наділено первинними якостями, характерними людській природі і може
досягти метафізичних розмірів біблійного первородного гріху. Крім того, ці
почуття мали необмежену, неадекватну інтенсивність стосовно реальних
подій. Почуття вини успадковується із покоління в покоління і може мати
незворотне доленосне значення.
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Наявність залишкових слідових ефектів едіпального походження
прослідковується в матеріалі учасників психокорекційного процесу.
Відповідно
до
досліджень
Т. С. Яценко,
Ю. О. Сіденко
вони
започатковуються ще в перинатальному періоді розвитку індивіда.
Візуалізовані допоміжні засоби, які використовуються в активному соціальнопсихологічному пізнанні (АСПП) і представлені в символічній формі,
презентують енґрами – гіпотетичні структури, що зберігають сліди пам’яті, – і
не можуть бути прямолінійно вербалізовані суб’єктом [1, с. 242]. Завдяки
малюнковому матеріалу учасників, їхній самопрезентації, діалогічній
взаємодії психолога та респондента відбувається прояснення домінантних
перинатальних тенденцій, що виявляються в інтерпретаційних узагальненнях,
які характеризують ітеративну, інваріантну поведінку людини (див рис.1; 2).

Рис. 1. Самотність
Рис. 2. Мій звичайний психологічний стан
Відповідно до сучасної психодинамічної парадигми, визначаються
можливості динаміки переходу архаїчних «надбань» як у спостережуване, із
збереженням внутрішнього енергетичного потенціалу, так і в інформаційну
еквівалентність. Захисти задають схильність психіки до маскування
першопричин осучасненням символіки малюнків.
Схожість християнських біблійних принципів взаємодії та принципів
функціонування групи АСПП визначає вмотивованість людей до пізнання і
сприяє їх оптимальній роботі у психокорекційних групах. Колесо тяжіння до
Віри, як зазначає Т. С. Яценко, трансперсонально знаходиться на осі
архетипної сутності «несвідомої вини» людства, що підтримує його вічне
тяжіння до релігії [2; 5]. Однак для задоволення потреб власного «Я» релігійні
ідеї можуть тлумачитися суб’єктом як перевага над іншою людиною. Тому
розуміння архаїчного спадку сприятиме усвідомленню інфантильних проявів
у поведінці людини, представлених в матеріалах учасників мотиваційноглибинного процесу.
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Хочу поділитися своїми роздумами стосовно однієї тривожної
тенденції, яку спостерігаю в освітянських колах: при викладанні предметів
духовно-морального спрямування нерідко відбувається підміна біблійної
християнської позиції ідеями світського гуманізму. Навіть у мові фахівців
переважають вислови на зразок «загальнолюдські цінності», «гуманне
ставлення», «толерантний підхід» на противагу «біблійна істина», «Божа
заповідь», «сповідування гріхів», «покаяння» тощо, які видаються людям чи
то надто категоричними, чи то застарілими.
Як відомо, світогляд – це система поглядів людини на Бога, природу
й суспільство. Формується він зазвичай в сім’ї та в навчальних аудиторіях і
має особливий вплив на розум, поведінку й усе життя людини.
Єдиним світоглядом, який послідовно пояснює факти дійсності в
основних галузях науки: богослов’ї, філософії, етиці, природознавстві,
зокрема біології, психології, соціології, юриспруденції, політиці, економіці,
історії тощо – є християнський світогляд.
Християнська система вірування опирається на Боже одкровення, яке
Бог дав у Своєму Слові – Біблії. Християнство – єдиний світогляд, що
спирається на істину, яка виявляється скрізь, де проводиться ретельне
дослідження в будь-якій науковій галузі. Наука і християнство ніколи не
суперечили й нині не суперечать одне одному. Кандидат фізикоматематичних наук, фізик-ядерник В. І. Гранцев висловився так: «…Наука, у
яку вірить кожен житель планети, своїм зародженням і наступними успіхами
зобов’язана тільки християнству! Саме віра в Бога, у Слово Боже надихнула й
покликала людину на пошук істини й знання. Тільки віра вчених, філософів,
мислителів у розумність світу й природи, в існування єдиних і стабільних
законів світобудови та матерії, віра в те, що закони ці пізнавані за своєю
сутністю й доступні творчому розуму людини, створеної за образом і
подобою Творця, дозволили науці досягнути глибин розуміння матерії. Тим
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більше, що Сам Бог довірив людині функції управління навколишнім світом»
(Бут. 1:26-28).
Надзвичайно важливим є встановлений наукою факт залежності стану
фізичного здоров’я та психологічного благополуччя від висоти морального в
людині, розвиненого особистого світогляду, внутрішньої системи життєвих
цінностей та рівня власної духовності. Знову ми повертаємося на круги своя –
до необхідності дотримання християнських заповідей, стабілізуюча й
гармонійна роль яких нерозривно й однозначно визначається особистою
вірою та приходом до Христа через покаяння».
Не менш відомий сучасний учений, також фізик-ядерник доктор
фізико-математичних наук, професор В. С. Ольховський пише: «Я
прихильник того, що наука і богослов’я доповнюють одне одного. І це різні
грані істини. Коротко кажучи, Бог створив природні закони, а наука їх вивчає.
Головне питання: чи матерію створив Дух, тобто Бог, чи вона
самоорганізувалася з вакууму? Начебто барон Мюнхаузен, який за волосся
витягнув себе з болота. Ці два погляди зараз запекло борються між собою. Я
не прихильник марксистсько-ленінської філософії, але треба віддати належне
комуністам: вони правильно поставили питання, що первинне – дух чи
матерія? От тільки відповіли на нього неправильно, визнавши, що первинна
матерія. Я впевнений, що Дух народжує і матерію, і життя».
Пропоную розглянути лише один із десяти аспектів науки – етику.
Почнемо з християнської етики.
Основою християнської моралі є віра в такий абсолютний моральний
закон, який існує незалежно від людини, і в той же час є невід’ємною
частиною людської сутності, яку ми називаємо совістю. Джерело цієї
моральності не людський розум, а природа Творця, її провідник – природа
створеного світопорядку. Ця мораль – частина даного людині загального
одкровення Божого в Його слові – Біблії. Християни вважають, що етичні
норми, дані людям в Біблії, є єдиним істинним джерелом моральності. Без
етичного еталону, без етичних абсолютів неможлива моральність. У християн
цим еталоном є Ісус Христос, зразок досконалості й найвищої чесноти. Як це
впливає на життя людей, можна побачити хоча б на прикладі двох частин
раніше однієї держави Корейського півострова, які сьогодні демонструють
разючий контраст. Північна Корея, яка стала на шлях комунізму, – втілення
жорстокості, неповаги до людського життя й гідності, економічної розрухи; і
Південна Корея, яка пережила небувале в історії навернення до християнства і
яка сьогодні процвітає. Саме християнський світогляд і мораль формують
успішні у світі країни. І тут немає нічого дивного, адже дотримання
християнських етичних принципів безпосередньо впливає на всі сфери
особистого та суспільного життя, зокрема на здоров’я, стосунки в сім’ї,
повагу до життя й гідності людей, працьовитість тощо.
Однією із світоглядних систем, яка протистоять біблійному
християнському світогляду, є світський гуманізм. Авторами першого
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гуманістичного маніфесту (1933 р.) були філософ Рой Вуд Селларс, член
Першого гуманістичного суспільства Нью-Йорка, і унітаріанський священик
Реймонд Б. Брегг. У Маніфесті підкреслено, що розвиток людського
суспільства, нові наукові концепції та досягнення вимагають перегляду
ставлення до релігії: «Нинішня епоха породила величезні сумніви в
традиційних релігіях, і не менш очевидним є той факт, що будь-яка релігія,
яка претендує на те, щоб стати об’єднуючою й рушійною силою сучасності,
повинна відповідати саме теперішнім потребам. Створення такої релігії –
найголовніша необхідність сучасності». Як бачимо, гуманізм визначався як
релігійний рух, покликаний перевершити й замінити існуючі релігії.
У 1973 р. було опубліковано другий гуманістичний маніфест (автори:
філософ Пол Куртц і унітаріанський священик Едвін Г. Вілсон). Серед часто
цитованих положень цього маніфесту виділю два: «Ніяке Божество не врятує
нас, ми повинні врятувати себе самі» і «Ми відповідальні за те, які ми є, і
якими ми станемо».
Оскільки етика – це наука, що вивчає мораль, то основне питання
етики: хто встановлює правила? Бог чи люди? Християни стверджують, що це
робить Бог, гуманісти, як ми щойно переконалися, вірять, що це роблять
люди. Вони вважають, що Біблійний моральний кодекс з десяти заповідей
обмежує людину й не дає їй досягнути повноти життя та щастя. Разом із цим у
гуманістів немає єдиної думки стосовно питання, що «правильно (добре)», а
що «неправильно (погано)», а тому немає незмінних прийнятих норм, на
основі яких можна відрізнити правильне від неправильного. Звідси випливає,
що Сталін, Гітлер, Мао та інші їм подібні ні в чому не винні, тому що людські
істоти можуть самі встановлювати (і вони це успішно роблять!) власні
правила. Деякі ж гуманісти заявляють, що людина взагалі нездатна визначити,
що правильно, а що – ні. Або що за допомогою розуму й здорового глузду
людина прийде до добра та щастя, оскільки еволюція постійно удосконалює
все, і людину також. Цей погляд чи не найкраще узгоджується з гуманізмом,
тому що, якщо мораль не з`явилася від Бога й не існує незалежно від природи,
то найкраще можливе пояснення вдосконалення моральності – це еволюція.
Тому Фрідріх фон Бернхард у своїй книзі «Німеччина і наступна війна»
стверджує, що війна є біологічною неминучістю; вона так само необхідна, як
боротьба природних елементів і пропоновані нею рішення біологічно
справедливі.
Світські гуманісти вважають, що етика відносна й інтерпретується
людиною в залежності від конкретної ситуації. Це виправдовує
експериментування з етикою при будь-якій зміні ситуації.
Гуманісти закликають уникати всіляких догм, оскільки вважають, що
вони надмірно обмежують звичайну людину, яка прагне до щастя. Але постає
питання, як поведе себе звичайна людина в суспільстві, де немає законів і
визначених ними покарань? Відповіді немає!
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Гуманісти категорично не сприймають вчення про перворідний гріх,
відносять його до релігійних міфів, хоча більшість із них визнають те, що
людину необхідно обмежувати. При допущенні відносності всього й
залежності від конкретної ситуації «добрим» чи «поганим» може бути що
завгодно.
Гуманісти вважають, що розумна людина не буде чинити погано.
Тому інтелектуали повинні виступати в ролі вчителів моральності для іншої
частини суспільства. Виходить несумісність: з одного боку, вони пропонують
обраним право створювати догми, які повинні прийняти інші, і в той же час
відкидають такі ж, за змістом, релігійні етичні кодекси. Ще одним прикладом,
який розбиває це твердження, є постать Мавроді. У нього розуму аж через
край, та скількох нещасних він звів у могилу!
Гуманісти стверджують, що етика, заснована на вірі в надприродне, –
аморальна, так як стримує життєво важливі устремління. Що ж це за
устремління? Це гомосексуалізм, бісексуальність, до- і позашлюбні статеві
зв’язки, так зване «генітальне спілкування», педофілія, кровозмішення.
Сприяючи сексуальній революції, гуманісти беруть участь у роботі
організації «Планування сім’ї», зусилля якої зосереджені не на тому, щоб за
допомогою освіти покласти край сексуальному розтлінню молоді, а на тому,
щоб покінчити з ранніми вагітностями, щоб молоді було полегшено доступ до
протизаплідних засобів, щоб розширити мережі шкільних клінік, які б
надавали контрацептиви в рамках системи охорони здоров’я. Мета цієї
організації полягає в тому, щоб допомогти «молодим людям досягти
сексуального задоволення до вступу в шлюб». Вони заявляють: «Схвалюючи
дошлюбний секс, ми позбавляємо їх відчуття страху й провини». Тим, хто
офіційно заручений або задумується про вступ у шлюб, рекомендують
«щонайменше піврічний пробний період сумісного життя з неухильним
використанням протизаплідних засобів». Гуманісти стверджують, що
основною причиною величезної важливості, яка впродовж усієї історії
надавалася статевій вірності, була відсутність надійних засобів контролю за
народжуваністю. Нині ж доступні засоби захисту й аборт, тому значення
статевої вірності знизилося.
У підсумку наука про етику світського гуманізму має такий вигляд:
1.
Внаслідок чвар у середовищі гуманістів неможливо
представити етичні ідеали у вигляді стрункої системи. Положення їхньої
етики невизначені й туманні.
2.
В цьому тумані невизначеностей чітко вимальовується одна
головна ідея, дуже дорогоцінна для гуманістів: етична система має надавати
людині більше «волі», ніж християнська етика. Місце суворих правил
займають поради та рекомендації.
3.
Світський гуманізм породжує збоченців.
Тому слід замислитись, чи варто пропагувати гуманістичний
світогляд для запровадження в наших навчальних закладах.
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Вважаю, що альтернативи християнській етиці немає. У нашій країні
іде війна не тільки у вигляді військових дій на сході, іде духовна війна за
серця і розум людей. Вистояти в таких умовах допоможе лише Господь. Якби
двадцять років тому було запроваджено в школах предмет «Основи
християнської етики» та переглянуто всі підручники, у яких дітям нав’язують
атеїстичну теорію еволюції, то нині в нас не було б стільки корисливих людей
серед суддів, чиновників, військових, бо свого часу ці люди навіть не
ознайомились із християнським світоглядом, вони не мають страху Божого,
не відають, що чинять. На вихованні дітей не можна економити. Виховання
дітей – майбутнього країни – має стояти поряд із політичними, соціальними,
економічними проблемами й охороною здоров’я. Ми проголосили, що
Україна – християнська держава, наш президент присягає на Біблії. Одне
говоримо, а чинимо по-іншому: у навчальних закладах подаємо
гуманістичний світогляд, який не визнає існування Бога, пропагує сексуальну
вседозволеність і ставить людину на місце Бога. Запровадження предмета
«Основи християнської етики» в навчальних закладах – це єдиний спосіб
закласти підвалини майбутнього розквіту України, якого ми всі так бажаємо.

1.
2.
3.

4.
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Найсуттєвіші аспекти цілісного пізнання людини полягають у
гетерогенності буття, безперервності психічного, поліфункціональності та
поліструктурності, системному характері свідомості та її здатності до
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саморегуляції, активність людини як суб’єкта, її змінювання, розвиток та
саморозвиток.
Цілісність визначається сукупністю зв’язків внутрішніх елементів
системи й зовнішніх відношень, зв’язків і взаємодій. Внутрішні й зовнішні
зв’язки цілісної системи певним чином відповідають один одному,
гармонізовані. Упродовж становлення і існування цілісності постійно виникає
певне неспівпадіння зовнішніх й внутрішніх зв’язків системи. Тому цілісність
системи є результатом її попереднього розвитку, вона є результатом, що
забезпечується здатністю зберегти такий стан у процесі постійного руху, змін
і розвитку.
Проблема цілісності як суттєвої характеристики людського буття і
місця людини у світі постає в різні історичні епохи в розмаїтті форм: як
своєрідний мікрокосм розглядається частиною макрокосму; уподібненість
Божественому; цілісність як уособлення земного і небесного в індивідові,
наділеного свободою волі; цілісність людини в раціоналістичному або
натуралістичному вимірі, особистісний аспект й цілісність буття індивіда.
Передусім слід відзначити розуміння цілісності в антропологічних
учіннях – у містичній антропології: концепція «істинної людини», пізнання
притаманної в кожній особистості такої істинної людини відбувається за умов
пізнання через віру й у містичному злитті з Богом.
Також у межах висвітлення сутності особистості проявляється цілісноособистісний підхід, що увиразнює психічне в межах категорії особистість.
Передумовою цілісного підходу є комплексні дослідження Б. Ананьєва,
інтегральні дослідження індивідуальності В. Мерліна.
Таким чином, на основі результатів психологічного аналізу наукових
студій можна зазначити, що цілісність є фундаментальною властивістю
складних утворень (систем), властивості й потреби цілого виступають як
важливі.
Якщо з цієї позиції розглянути концепцію цілісності особистості, то
особистість і світ є водночас і складові, і самостійні системи. Складова
особистості має біохімічні, фізіологічні, соматичні властивості. Складова
світу те саме наповнення, але коли з’являється інша людина, то додаються ще
й фізичні, механічні тощо властивості, якщо в якості світу постають речі і
предмети. Цілісність у такий спосіб є розділеною, а її складові дискретні.
У квітні 2014 року Станіслас Дехайєн (Stanislas Dehaene) оприлюднив
нову концепцію свідомості – Conscionness and the Brain [4, 5, 6, 7]. У своїй
праці, яка одержала титул найкращого дослідження 2014 року «Le Code de la
conscience», доводиться, що мозок є цілісним, будь-які розділення, зони у
ньому умовні [8]. Найбільшої уваги приділено коннектому (сonnectome), або
так званій білій речовині. Будь-яке психічне відхилення або захворювання
(наприклад, депресія) пояснюється порушенням на рівні волокон коннектома.
Один з послідовників цієї ідеї, що увійшла у арсенал клініцистів
Франції, – Ж. Беккіо, французький клінічний психотерапевт, доктор наук.
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Вчений наполягає на понятті цілісна свідомість, він використовує термін
«mainfullness» [3]. Відкидаючи поняття «несвідоме», «підсвідоме», що разом
із їх засновником З. Фрейдом пішли в історію, вчений вважає за необхідне
звернутись до теперішнього розвитку нейронауки, яка спростовує наявність
зазначених феноменів на рівні мозкової діяльності.
Тому варто оперувати поняттям «глобальний простір свідомості»
(«Global space» work space), що є цілісним [3]. Й будь який його поділ на
півкулі є також умовним. Відтак сфера розподіляється на сектори. Чотири
сектори одержують інформацію. Один (motricity) віддає. Це один з
найважливіших у терапевтичному плані сектор. У середині знаходиться
центральна зона («central zone»). Під час сприйняття інформація передається
через нейрони у центральну зону. На рівні фізичному це зона коннектому.
Ззовні знаходиться кортекс, що «вбирає» інформацію, котра поступає у
коннектом й розподіляється там за секторами. Після обробки передається у
сферу прийняття рішення, яка уособлюється між кортексом й коннектомом
(motricity). Людина тоді реагує рухом.
Інформація, що поступає, вже з чимось пов’язана, на щось схожа.
Прокидається сектор пам’яті. Звідси інформація передається у центральну
зону. Й тоді блокується сенсорний центр. Водночас працює лише один канал.
Представлені такі сектори: I сектор – сьогодення, II сектор – минулого
(пам’яті), III сектор – системи оцінки напрямку життя, IV сектор – активної
уваги (попередження небезпеки, неочікуваності). IV сектор активізується під
час небезпеки і перекриває усі інші. V сектор – найближчого майбутнього
(система рухової активності). Відзначені сектори завжди присутні, границь
між ними немає, вони умовні. У відповідні періоди певні сектори домінують.
За сучасною концепцією свідомості визначається, що свідомість – це
сфера. Свідомість має математичні характеристики вектора. Вектор уваги
може бути спрямований у будь-якому напрямку. Він може бути великим і
маленьким. Усі події життя фіксуються у цій сфері. Усі образи також
розташовані там. Тут чітка структурована організація за категоріями.
Задля того, щоб віднайти певну категорію, вектор свідомості
спрямовується у візуальний чи аудіальний або інший напрямок. Направлення
сектора спрямовується куди необхідно. Луч свідомості у людини, котра
переживає депресію, нерухомий, у одному стані й напрямку. Тому людина не
відчуває й не помічає красу природи, вона концентрується повною мірою на
болю. Щоб вивести людину з цього стану, варто активізувати свідомість,
спрямуватись до «глобальної свідомості». Коли луч свідомості починає
рухатись, людина поступово виходить з цього стану.
Ми говоримо про нові карти мозку. Отже, мозок – це цілісність. Увесь
мозок водночас чутливий й рухливий. Усі його зони весь час працюють й
знаходяться у постійному взаємозв’язку.
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Рис. Структура активуючої свідомості Ж. Беккіо
Отже, кожна особистість абсолютна й значима, ціннісна сама по
собі, незалежно від її статусу у суспільстві. Ця абсолютна значимість
передбачає основою залучення окремої особистості до абсолютних
цінностей, які втілюються в божественній особистостію Тобто особистість
стає особистістю лише завдяки внутрішній роботі душі щодо приєднання
до абсолютних цінностей добра, істини, справедливості, краси. Усі ці
цінності носять абсолютний характер і не залежать від різних епох,
культур, інтересів. Через ці цінності люди з’єднуються один з одним,
утворюючи абсолютну єдність духовних устремлінь. Є. Романова виділяє
такі основні риси ідеалу цільної особистості: 1) цільна особистість має
стійкий світогляд і систему цінностей; 2) цільна особистість являє собою
гармонічну єдність усіх своїх внутрішніх аспектів і зовнішньої діяльності;
3) для розвитку цільної особистості необхідне прилучення до якогось
надособистісного початку (наприклад, до Бога або Абсолюту); 4) цільна
особистість не може бути замкненою в самій собі, для її розвитку
необхідне спілкування з іншими особистостями, у якому вона могла б
проявляти й розкривати себе; 5) справжня цілісність особистості реально
ніколи не досягається, вона існує як мета й ідеал, до якого слід прагнути
[2].
Таким чином, у концепції цільної особистості знаходить втілення й
підтвердження та єдність психологічного, соціального й культурного
аспекту особистості. Єдність цих аспектів забезпечується стійким
світоглядом, який, у свою чергу, існує завдяки прилученню до
абсолютного надособистісного початку. Це приєднання відбувається у
ході опанування культури і її відображення в психічних процесах, а
проявляється й підкріплюється в соціальній практиці.
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Варто підкреслити, що справжньої цілісності особистості досягнути
неможливо. В емпіричному бутті можлива лише відносна цілісність, або, у
термінології Л. Карсавіна, «стяженна всеєдність» особистості [ 1].
Цілісність особистості являє собою єдність світоглядних орієнтації,
яке бачиться авторкою у сукупності таких характеристик, як: 1)
автономність (самозаконність) і відповідальність за свої дії; 2)
рефлективність і здатність до самооцінки; 3) відкритість; 4) здатність до
саморозвитку; 5) здатність до самореалізації.
Таким чином, особистість розуміється як система соціальнодуховних властивостей людини, яка, ґрунтуючись на природних задатках,
індивідуально формується й проявляється в різних видах діяльності й
суспільних відносинах; при цьому особистість містить у собі
психологічний, соціальний і культурний аспекти.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Гребенюк Тетяна Миколаївна
доцент кафедри тифлопедагогіки Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова,
кандидат психологічних наук, доцент
Медведок Лілія Григорівна
доцент кафедри тифлопедагогіки Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова,
кандидат педагогічних наук, доцент
Гра – обов’язкова умова щасливого дитинства. Для дітей дошкільного
віку вона має виключне значення: гра для них навчання, гра для них праця,
гра для них серйозна форма виховання. Саме в грі дитині доступно те, що не
під силу в інших умовах. Цікава гра підвищує її розумову активність. В грі
вона здатна на максимальне вольове зусилля і може вирішити значно більш
складне завдання, ніж у звичайних умовах.
Д. Б. Ельконін називає гру «школою довільної поведінки дитини» [2,
с. 84]. Але це лише на перший погляд, в грі дитина вільна від обов’язків, вона
грає добровільно, а насправді ігрова діяльність регламентована строгими
правилами, готовими чи встановленими самою дитиною. Ось чому в грі, за
словами Л. С. Виготського, саме важливо не те задоволення, яке отримує
дитина, коли грається, а та об’єктивна користь, той об’єктивний смисл гри,
який неусвідомлений для неї самої, але здійснюється нею [1]. Цей смисл, як
відомо, заключається в розвитку та вправлянні всіх сил та задатків дитини.
Так, гра має першочергове значення для збагачення дитячого досвіду,
виступає ведучим засобом корекції недоліків психічного і фізичного розвитку
дитини з глибокими порушеннями зору. Вона дозволяє дитині проникнути у
світ соціальних відносин, стимулює розвиток предметної, пізнавальної,
трудової, образотворчої, конструктивної, елементарної навчальної діяльності,
яка, таким чином, забезпечує всебічний розвиток особистості. Але це виникає
лише в тому випадку, коли створюються спеціальні умови для розвитку
дитини і вона включається в процес корекційно-виховної роботи, елементом
якої є цілеспрямоване формування ігрової діяльності.
Дослідженнями
відомих
тифлопсихологів
та
тифлопедагогів
(Л. І. Солнцева, Т. П. Свиридюк, Є. М. Стерніна та ін.) було встановлено, що в
розвитку ігрової діяльності дітей з порушеннями зору проявляються такі
закономірності: уповільнений темп розвитку гри; диспропорційність в розвитку
окремих сторін гри; короткочасність однієї гри порівняно зі зрячими (у зрячих
гра закінчується через відсутність атрибутів, а у дітей з вадами зору через
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невміння ними користуватись); гра на самоті, конфліктність у відношеннях
гравців; бідність словника, сюжету ігор через недостатність уявлень;
відставання в мотивах ігрової діяльності (у дітей з вадами зору відсутній інтерес
до
виграшу,
більшість
залишається
на
маніпулятивному
рівні);
диспропорційність в рівнях розвитку мотивів гри дітей однієї вікової групи;
наявність неадекватних дій (розхитування, натискання на очні яблука тощо).
Особливості ігрової діяльності дітей з порушеннями зору необхідно
враховувати в педагогічному керівництві їхньою ігровою діяльністю
(Т. П. Свиридюк, Є. М. Стерніна). Так, педагогічне керівництво ігровою
діяльністю дітей з порушеннями зору обов’язково має включати наступні
складові: виключення причин для конфлікту (навчання дітей умінню ділитися
іграшками, просити, мінятися, забезпечення іграшок на кожну дитину тощо);
навчання дітей контактувати з партнерами по грі (організація колективних ігор);
навчання дітей ігровим навичкам і умінням діяти з предметами; необхідно
проводити роботу по збагаченню сюжетів ігор дітей з порушеннями зору
шляхом показу дій з іграшками, обіграванням нових іграшок, спостереженням за
подібними іграми в старших групах, організація екскурсій з метою
ознайомлення дітей з працею дорослих, читання художньої літератури,
інсценування літературних творів, прослуховування грамзаписів тощо);
заохочення до гри «Хто швидше?», «Хто краще?», «Хто більше?» тощо;
навчання дітей використовувати предмети-замінники; пояснення дітям ролей і
способів дій в грі кожного учасника з наступним виконанням різних ігрових дій
під керівництвом і контролем тифлопедагога; педагог повинен сам брати участь
в грі, даючи поради і вміло допомагаючи гравцям, а на початкових етапах навіть
брати на себе певну роль в грі.
Навчання грі – основний засіб формування ігрової діяльності у
дошкільників з глибокими порушеннями зору. Це обумовлено тим, що
самостійно, лише в процесі спілкування з оточуючими людьми, дана категорія
дітей не в змозі оволодіти тими знаннями та уміннями, які необхідні для
повноцінної гри (Л. І. Солнцева, Т. П. Свиридюк, А. М. Хорош та ін.).
Процес навчання грі дітей з порушеннями зору слід будувати із
врахуванням системи загальних та спеціальних принципів, комплексного
характера навчання грі, загальності змісту навчання грі, організації
розвиваючого середовища, використанню різних форм, а також різноманітних
методів і прийомів, які забезпечують формування знань, умінь і навичок у
даної категорії дітей.
В організації процесу навчання гри приймають участь тифлопедагог,
вихователь та інші спеціалісти, які працюють з даною групою дітей. Роботу з
формування ігрової діяльності у дошкільників з порушеннями зору очолює і
координує тифлопедагог. Зміст навчання грі, форми його реалізації
плануються спільно всіма педагогами, що знаходить своє відображення в
плані роботи тифлопедагога, вихователів групи, логопеда.
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Такий підхід дозволяє, з одного боку, забезпечити цілісність навчання
дітей, побудованого на комплексному підході, в реалізації якого беруть участь
всі педагоги, з іншого боку, розподілити функціональні обов’язки між
педагогами, визначити направленість навчання, на що слід звернути увагу
кожному спеціалісту. Тифлопедагог організовує і проводить спостереження,
екскурсії, навчає розповідям за картинками, знайомить з літературними
творами, використовує дидактичні ігри в роботі з ознайомлення з працею
дорослих, здійснює навчання ігровим діям, ланцюжку ігрових дій, проводить
навчальні заняття з введення ігрових ролей тощо. Вихователь продовжує і
розширює навчання сюжетно-рольовим іграм. При проведені логопедичної
роботи логопед використовує дидактичні ігри, літературний матеріал,
навчальні ігри для розвитку мовного спілкування та корекції звуковимови у
дітей.
Для подолання відставань у розвитку ігрової діяльності дошкільників
з порушеннями зору в програмі спеціальних дошкільних закладів передбачено
проведення пропедевтичних (індивідуальних, підгрупових та групових)
занять з навчання дітей грі. Основне завдання – формування дій з предметами
та іграшками, спеціальне спостереження за діями дорослих, тренувальні
завдання з прийняття ролі, програвання окремих рольових ситуацій і
об’єднання їх в єдиний сюжет. Спеціальним завданням в розвитку гри дітей з
порушеннями зору є подолання вербалізму і збагачення чуттєвої основи гри.
Таким чином, у виховані дітей використовуються обов’язкові заняття
та вільні ігри. В процесі навчання дошкільників, які не мають сенсорних
порушень, обидві групи форм мають однакове значення. В процесі організації
ігрової діяльності дітей з порушеннями зору ведучого значення набувають
обов’язкові заняття.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛЯРІВ
ЗІ СЛУХОМОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТА ЇХ ОДНОЛІТКІВ
ЗВИЧАЙНОГО РОЗВИТКУ
Дорошенко Олена Миколаївна
директор інклюзивно-ресурсного центру управління
освіти Міської ради міста Кропивницького
Розвиток дитини в суспільстві відбувається в процесі співпраці з
дорослими і однолітками. Багато авторів, такі, як Л. С. Виготський,
А. Запорожець, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Елькон та ін.,
відзначали роль взаємин дитини з оточуючими людьми в засвоєнні ним
досягнень соціального досвіду, оволодінні моральними нормами і правилами
поведінки в суспільстві.
Аналіз теоретичних джерел з проблеми взаємин окремої особистості і
колективу дозволяє стверджувати, що соціальне середовище є величезним
психолого-педагогічним потенціалом щодо особи, при цьому духовний вплив
колективу і особистості взаємно: особистість, опановуючи фондом духовного
багатства групи, сама збагачує її. Для педагогічної науки характерно уявлення
про школу як про середовище формування та розвитку дитини. Дитячий
колектив, спілкування з однолітками допомагають дитині придбати особистий
досвід відносин в соціумі, слугує фундаментом для подальшого розвитку
дитини, такі соціально – психологічні якості, як здатність до інтерпретації
поведінки інших людей, до взаємодії з ними, до співпереживання та інші.
Показниками гармонії відносин особистості і колективу служать: емоційна
задоволеність особистості відносинами в колективі, усвідомлення
особистістю своєї соціальної значимості, реальна можливість самовираження,
самореалізації, самоствердження учня в колективі.
Спільне навчання дітей зі зниженням слуху та чуючими однолітками
дійсно відкриває нові можливості для розвитку всіх учасників навчальновиховного процесу. Говорячи про інклюзивну освіту, необхідно брати до
уваги не лише виникнення та сприяння виробленню адаптаційних механізмів
у дитини з особливими потребами, але і готовність оточення створити такі
умови, які будуть сприяти повноцінному включенню такого учня у
життєдіяльність колективу, а не перешкоджати йому. Це і пристосування
середовища, і адаптація навчальних підходів, матеріалів та планів, і, що, на
нашу думку науковців, є дуже важливим, адаптація, підготовка, учнів цього
класу до спілкування та взаємодії з однокласником, який має особливі освітні
потреби. Є багато прикладів, коли дітей з інвалідністю добре приймають у
колективі однокласників загальноосвітньої школи, відслідковується
позитивна динаміка у розвитку та соціалізації усіх учнів. Відмічається
розвиток емпатійності, співчуття, взаємної поваги та розуміння, розвиток
потреби в опікуванні, підвищення рівня відповідальності. Але є і не дуже
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оптимістичні приклади такої взаємодії, коли і діти, і батьки, і вчителі
отримують негативний досвід від спілкування та діяльності в системі
інклюзивної освіти.
Як наголошують вчені, чим раніше дитина з особливими освітніми
потребами приходить до навчального закладу, тим легше їй адаптуватися і
вливатися до колективу. Діти в початкових класах не такі критичні, вони не
мають стійких упереджень, певного стандарту, тому, в переважній більшості
випадків, негативного ставлення до такої дитини не буде. В будь-якому
випадку взірцем в початковій школі для учнів є вчитель, тому чим
толерантнішим і тактовнішим буде його ставлення до дитини з особливими
потребами, тим кращим та конструктивнішим буде спілкування між цією
дитиною та однокласниками. Старші діти більш критичні до себе та оточення,
часто категоричні і жорсткі у своїх оцінках, тому можна спостерігати
погіршення процесу адаптації і прийняття «чужаків», особливо що стосується
дітей з інвалідністю.
З метою вивчення соціально-комунікативної компетентності та
міжособистісних відношень учнів, що навчаються в інклюзивній школі, було
проведене анонімне анкетування учнів 4–11 класів на тему «Моє ставлення до
дітей з особливими потребами».
Анкета містила п’ять запитань, що стосувались визначення
особистого ставлення учнів до дітей з інвалідністю, думки стосовно того, в
якій школі зручніше навчатись дитині з особливими освітніми потребами, а
також ставлення учнів до можливості спільного навчання з такими дітьми і
необхідності спілкування з ними.
Для учнів 4–6 класів – питання в анкеті були закритими і містили
декілька варіантів відповідей, без власного варіанту. Для учнів 7–11 класів –
запропоновані такі ж питання, але відкриті, які передбачали лише власне їхню
відповідь.
В опитуванні взяли участь 97 дітей, які навчаються у 4–6 класах, це
діти віком від 8 до 12 років, та 132 учні 7–11 класів, від 13 до 18 років, які
навчаються в закладах освіти міста Кропивницького.
За результатами аналізу відповідей на запитання анкети учнів першої
вікової групи було визначено, що 80% опитаних знають хто такі діти з
особливими потребами, в тому числі зі слухомовленнєвими порушеннями,
приблизно 50 % ставляться до дітей з інвалідністю добре і 43 % співчувають
та жаліють їх. Крім того, 71 % учнів говорить про те, що, якби їхнім
однокласником була дитина з особливими освітніми потребами, вони б
поставились до цього добре і спілкувалися з нею на рівних.
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Як ти ставишся до дітей з слухомовленнєвими порушеннями

добре
співчуваю
байдуже

Якщо ми розглянемо результати анкетування учнів старшої вікової
групи, то можемо відзначити, що теж приблизно 80 % учнів розуміють
поняття дитина з особливими освітніми потребами, причому цікавими
виявились пояснення учнів. Так, деякі говорять про дітей з інвалідністю,
дітей, які зазнали травм. Також цю категорію дітей учні характеризують як
таких, які потребують особливої уваги, допомоги та спеціальних умов, багато
вимагають по відношенню до себе, порушують поведінку.
На запитання «Як ти ставишся до дітей з інвалідністю?» були отримані
такі відповіді:
 «нормально, добре, як до звичайних людей» – 53 %
 «співчуваю, жалію, допомагаю, маю в родині таких людей» – 7 %
 «поважаю» – 18%
 «не знаю, не мав досвіду спілкування, байдуже» – 12 %
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Як ти ставишся до дітей з слухомовленнєвими порушеннями

нормально
співчуваю
поважаю
байдуже

Досить гуманним та позитивним виявилось ставлення учнів середньої
та старшої школи стосовно можливості навчання в одному класі з дитиною,
яка має особливі слухомовленнєві потреби. Так, 63 % опитаних погодились
навчатись з дитиною з інвалідністю в одному класі, аргументуючи це тим, що:
«такі діти не винні в тому, що хворі», «головне, щоб людина була хороша».
17 % опитаних вважають, що спочатку їм було б не дуже комфортно, але
поступово вони б звикли.
«Нейтрально та ніяк» ставились би до цього 12 % дітей, «ігнорували
або знущалися б з них» – 8%.
Аналізуючи відповіді учнів на запитання стосовно спілкування з
вищезазначеною категорією дітей, ми виявили, що:
 51 % учнів готові спілкуватись з дітьми з інвалідністю;
 не виключають можливості спілкування – «можливо; мабуть так, бо
якщо не я, то хто; буду спілкуватись, якщо вона буде гарно ставитись
до мене» – 26 % опитаних дітей;
 запропонують свою дружбу та піклування – 7 % ;
 відмовляться від спілкування – 16%.
У дітей обох вікових груп запитували, в якій школі краще вчитись дітям з
інвалідністю. Переважна більшість учнів віддали перевагу спеціальним
школам – 56%. 28% дітей початкової та частини середньої ланки школи
вважають, що діти з слухомовленнєвими порушеннями повинні навчатись в
загальноосвітній школі, решта учнів вказали, що діти з особливими потребами
мають навчатись вдома. 23% учнів старшої групи вважають, що діти з
інвалідністю повинні навчатись у загальноосвітньому навчальному закладі.
Вони вказують на те, що такі діти мають однакові з ними права, а також
будуть краще і швидше розвиватись. Індивідуальну форму або навчання
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вдома, як кращу для дітей з особливими освітніми потребами, назвали 17 %
опитаних дітей.
Якщо діти з слухомовленнєвими
порушеннями будуть навчатись у вашому
класі, ти будеш з ними спілкуватися?

буду спілкуватись
можливо буду
буду товаришувати
не буду спілкуватись

Як бачимо, прослідковується невідповідність ставлення респондентів
до можливості та необхідності навчання дітей з особливими освітніми
потребами в загальноосвітній школі. Однак в цілому можна говорити, що за
спеціально створених чи адаптованих умов, організації постійного
педагогічного та соціально-психологічного супроводу, колектив учнів цієї
школи, в його більшості, не буде негативним чинником в адаптації дітей з
особливими освітніми потребами.
Корисним, на нашу думку, для формування позитивного ставлення до
дітей з особливими потребами є проведення психологом просвітницьких
занять з теми толерантного ставлення до людей, занять з елементами тренінгу
спілкування, формування адекватної поведінки.
Дуже важливим в питанні адаптації такої дитини є участь її батьків у
цьому процесі. Тут можна говорити і про побоювання стосовно спілкування в
колективі (насмішки, знущання), і про певну загрозу здоров’ю дитини через
перебування у великому колі дітей. Крім того, часто батьки, які виховують
дітей з інвалідністю, мають особисті проблеми, психічні властивості
особливості, які заважають їм конструктивно побудувати свої стосунки з
класним керівником, психологом і дитиною. Це може бути надмірне
опікування дитиною, зацикленість на відчутті переживання горя чи
безпорадності, надмірно вимогливе ставлення до потенційного оточення
дитини, небажання вивчати досвід вирішення аналогічних проблем в інших
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сім’ях чи співпрацювати з вчителем, психологом. Якщо брати до уваги той
досвід, який є у нашій школі, то можемо сказати, що чим продуктивніше
спілкування батьків з вчителем, психологом, соціальним педагогом, батьками
дітей класу – тим краще відбувається адаптація дитини. Зазвичай у догляді за
дитиною з інвалідністю приймає участь мати, рідше батько. Готовність матері
до спілкування та взаємодії, впевненість у досягненні позитивного результату
має дуже вагомий вплив на саму дитину. Якщо дитина відчуває з боку
близької людини підтримку та довіру – вона впевненіше почувається в
новому середовищі.
Окремо слід розглянути питання ставлення батьків дітей школи
стосовно впровадження інклюзивного навчання. На противагу власним дітям,
батьки в даному випадку проявляють менш гуманне ставлення до дітей з
особливими потребами, пояснюючи це тим, що спільне навчання з такими
дітьми негативно відобразиться на успішності та поведінці їхніх дітей, може
провокувати виникнення конфліктів, агресивних проявів. Можливо це
пов’язано з їх культурним рівнем, можливо – з недовірою до недостатньо
обґрунтованої для них інновації, або ж суто батьківськими переживаннями
стосовно освітнього майбутнього власної дитини.
Психологічна готовність вчителя до роботи особливих освітніх
потреб недостатня. Це обумовлюється, по-перше, браком необхідних
методичних та практичних матеріалів по роботі з дітьми з інвалідністю, які
мають різні потреби; по-друге, відсутністю налагодженої схеми співпраці з
колегами попередньої освітньої ланки, медичними фахівцями, педагогами які
займаються корекційною роботою.
Стосовно психологічного супроводу дітей з особливими потребами є
зрозумілим те, що це має бути комплексна система заходів у співпраці з
батьками, педагогом, медичним працівником, логопедом, реабілітологом, яка
сприятиме успішній адаптації та створенню умов для успішного розвитку
дитини. Як зазначає Т. Ілляшенко [2] в методичних рекомендаціях,
психологічний супровід містить у собі п’ять компонентів:
 систематичний моніторинг медико-психологічного і психологопедагогічного статусу дитини;
 створення соціально-психологічних умов для ефективного
психічного розвитку дитини у соціумі;
 систематична психологічна допомога дітям з освітніми
потребами у вигляді консультування, психокорекції, психологічної
підтримки;
 систематична психологічна допомога батькам дітей з
проблемами в розвитку;
 організація життєдіяльності дітей з особливими потребами в
соціумі з урахуванням їхніх психічних та фізичних можливостей.
Якщо проаналізувати можливості реалізації цих компонентів, то
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насправді, без активної участі, допомоги та бажання батьків, виконання їх
буде неможливим. Тому першим завданням психолога є налагодження
контакту з батьками. Лише за їхньої згоди та активної участі ми можемо
проводити роботу з дитиною. Так, у випадку відмови батьків в проведенні
індивідуальної роботи з дитиною, психолог може проводити лише групову
розвиваючу чи корекційну роботу з класом, спрямовану на подолання
конфліктів, розвиток комунікативних вмінь, емпатії, формування
відповідальної поведінки, психологічне консультування або просвіта для
педагогів та батьків (це можуть бути лекції, семінари, методичні рекомендації
або пам’ятки). За умови налагодження співпраці з батьками дитини особливих
освітніх потреб, повинні бути виконані такі етапи:
1. Планування – передбачає створення індивідуальної програми
супроводу дитини з особливими потребами і затвердження його з фахівцями,
які працюють з дитиною. Це можливо лише після ретельного психологопедагогічного вивчення дитини.
2. Реалізації індивідуальної програми – надання психологічної
допомоги батькам, педагогам, родичам, друзям дитини щодо створення умов,
необхідних дитині з особливими потребами для її повноцінного, здорового
способу життя та успішного оволодіння навчальними програмами з
урахуванням її фізичних та психічних можливостей, надання консультативної
допомоги іншим фахівцям, які працюють з дитиною. Для реалізації цих етапів
потрібно задіяти досить багато різних ресурсів до яких не завжди має доступ
шкільний психолог, який працює з такою дитиною за напрямками:
– Психологічна діагностика – дослідження пізнавальної сфери,
особливостей та динаміки протікання пізнавальних процесів; особистісної
сфера, вивчення темпераменту, особистісної спрямованості; емоційновольової сфера.
– Психологічне консультування – по запиту та з дозволу батьків, яке
спрямоване на стимулювання, мотивування, актуалізацію життєвих сил та
можливостей.
– Психологічна корекція та підтримка – пізнавальні процеси, мотивація,
взаємини.
Дуже важливим є також забезпечення необхідною навчальною,
методичною літературою, фаховими виданнями психолога, педагога, батьків і
отримання ними спеціальної підготовки по роботі з дітьми з психофізичними
вадами.
Таким чином, в умовах інтегрування навчання дітей зі зниженим
слухом виникає нова задача корекційної допомоги з боку фахівців та батьків,
що полягає у включенні такого учня в нову структуру соціальних відносин і
супровід його на всіх етапах шкільного навчання. При цьому важливо
організувати середовище навчання та спілкування школяра з вадами слуху з
урахуванням його особливих освітніх потреб в самостійній та активній
побудові міжособистісної взаємодії з однолітками і дорослими. Всі ці зміни в
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дитині відбулися завдяки тому, що у неї налагодився зв’язок із зовнішнім
світом. Такий зв’язок є в результаті щоденної багаторічної копіткої праці,
великого терпіння і щирого бажання допомогти дитині.
З упевненістю можна сказати, що успіхи учнів багато в чому
залежали від тієї моделі педагогічної допомоги, яка була створена в нашій
школі. Не можна стверджувати, що ця модель досконала чи універсальна, але
очевидно, що вона дійсно допомагає дітям з порушеним слухом.
Отже, в статті ми ділимося своїми міркуваннями, висновками,
зробленими на основі теоретичних матеріалів та практичного їх застосування,
а також аналізу тих труднощів, з якими нам довелося зіткнутися. У надії, що
це допоможе педагогам і дітям, враховуючи принципи роботи зі
слабочуючими і глухими дітьми: знання соціуму, в якому знаходитися
дитина; знання інтересів дитини; створення сприятливих умов для навчання
дитини в конкретному класі; обов’язкова систематична індивідуальна робота з
дитиною; значення і виконання всіх рекомендацій фахівців; вивчення
можливостей психофізичного та мовленнєвого розвитку учня, його
здібностей; залучення дитини в суспільне життя класу в урочний і
позаурочний час; розуміння внутрішнього світу дитини; величезне терпіння;
доброзичливе ставлення до дитини, бажання допомогти йому реалізуватися,
стати повноправним членом суспільства, відкрити перед ним двері у великий
світ.
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СПІВПРАЦЯ ДУХОВЕНСТВА З ОСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ
ЗАКЛАДАМИ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
Ієрей Андрій Савельєв
клірик храму на честь
Різдва Христового м. Олександрія УПЦ,
бакалавр богослов’я
На сучасному етапі розвитку суспільства гостро постає питання
духовного виховання дитини. Адже формування духовної культури
особистості відбувається під впливом церкви, сімї, закладів освіти, усього
суспільства та є пріоритетним у вихованні особистості.
Актуальність проблеми духовно-морального виховання молодого
покоління продиктована часом. Вона набуває особливої уваги нині, коли
переглянуто ціннісні суспільні орієнтації і йде розробка принципово нових
підходів до формування духовного потенціалу особистості, який є джерелом
благополуччя, однією з головних умов подальшого людського прогресу.
Феномен духовно-морально виховання у всьому його різномаїтті
підкреслюється багатьма дослідниками та педагогами: К. Ушинським,
М. Драгомановим,
С. Русовою,
Г. Ващенком,
В. Сухомлинським,
М. Стельмаховичем, О. Воропай, Г. Волковою, Г. Виноградовим. Зокрема,
А. Богуш, І. Бех та В. Жуковський доводять, що відродженню духовності та
підвищенню якості духовно-морального виховання дітей і молоді значно
сприятиме застосування християнських морально-етичних цінностей у
навчально-вихованому просторі України. Без відродження християнських
моральних цінностей у виховному процесі освітніх закладів молодь
приречена на духовну деградацію та знищення.
О.Вишневський вважає духовне виховання найвищим щаблем
абсолютних цінностей, пов’язує його зі шляхом людини до Бога, її
зорієнтованістю до дотримання в житті Божих заповідей [2].
Духовно-моральне спрямування виховання надав педагог В.
Селіванов. На його думку, мета виховання досягається в результаті триваючої
все життя зміни людини під впливом цілеспрямованого впливу вихователів і
самовдосконалення власне вихованців під призмою християнських моральних
цінностей. Видатний педагог писав: «Сфера духовного життя людини – це
розвиток, формування і задоволення його моральності, інтелектуальних і
естетичних запитів й інтересів у процесі активної діяльності. Джерелом
духовного світу людини є не тільки матеріальний світ, а й істини, що
закладенні у Бжественному одкровенні» [4].
В.Зеньківський, відомий релігійний діяч, вважав, що основною
складовою духовно-морального виховання є духовність, що виступає як
основне життя людини, провідниками якого зовні є психічна й фізична сфери.
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Суттєве й головне в духовному житті, як він підкреслює, полягає в пошуках
Безмежного і Абсолютного. Дуже точно з приводу цього висловився
блаженний Августин: «Для Себе Ти сотворив нас, Боже, і не заспокоїться
душа наша, поки не зіллється з Тобою» [1].
Отже,
духовно-моральне
виховання
–
це
планомірний,
цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток людини через
організацію умов, в яких формуються її духовна, емоційна, світоглядна сфери
та поведінка відповідно до загальнолюдських та національних моральноетичних цінностей [3, с. 148].
Духовно-моральне виховання має передувати освіченості. Але, на
жаль, для багатьох педагогів та батьків головною метою у вихованні дитини є
формування у неї системи знань, умінь та навичок. Застерігаючи від
бездуховного інтелектуалізму, який має місце в сучасному суспільстві, вчений
Ш. Амонашвілі, посилаючись на досвід класиків, зазначає: «Знання в руках
неблагородної людини, яка не має духовно-моральної опори, все одно, що
шабля в руках божевільного… Не можна давати знання, не даючи духовність і
моральність своїм вихованцям. Те, що слабшає духовно-моральна перевага
над знаннями – йде від лукавого» [5, с. 284].
Тому дуже важливо, щоб священник долучався до організації
навчально-виховного процесу в ДНЗ та школі, брав активну участь у
вихованні духовності та морально-етичних цінностей підростаючого
покоління, не випусКаючи з уваги важливість формування і розвитку таких
компонентів духовно-морально виховання, як:
1. Загальнолюдські цінності – набуті попереднім поколінням
морально-духовні надбання, що є основою поведінки і
життєдіяльності окремої людини та суспільства загалом;
2. Національні цінності – це історично зумовлені і створені народом
погляди, ідеали, традиції, звичаї, обряди, які ґрунтуються на
загально- людських цінностях, але відрізняються національними
проявами і є основою соціальної діяльності людей певної етнічної
групи;
3. Громадянські цінності – це цінності, які проявляються у почутті
власної гідності, внутрішньої свободи, дисциплінованості, повазі
до інших, у гармонійному поєднанні патріотичних, національних
та міжнаціональних почуттів;
4. Сімейні цінності – це цінності, які є основними в стосунках у
сім’ї, що проявляються у шанобливому ставленні до членів
родини, до старших, згадках про предків, піклуванні про сім’ю.
Виховання особистості – велике і складне завдання, що має стояти у
центрі уваги як педагогів і батьків, так і духовенства. Клірики
Ставропігійного храму на честь Різдва Христового міста Олександрії
впроваджують в практику спільну роботу з закладами освіти щодо виховання
підростаючого покоління на засадах християнської моралі. Під опікою
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священиків знаходяться діти як раннього дошкільного, так і старшого
шкільного віку. У роботі з дітьми вони використовують такі форми роботи,
як:
 Тематичні заняття
 Різноманітні форми ігрової діяльності
 Морально-етичні бесіди
 Тренінги
 Тематичні екскурсії
 Круглі столи
 СкринькИ довіри
 Майстер-класи
 Спільні свята та розваги.
До прикладу, на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
№ 8 м. Олександрії щотижнево проводяться ігри-заняття на морально-етичну
тематику: «Що таке дружба», «Добрі вчинки», «Чим можна порадувати
маму?», «Мій ангел». Також спільно з вихованцями старшої групи була
проведена тематична екскурсія храмом «Великодня зустріч», під час якої
малечі розповідали про свято Великодня. З нового навчального року
планується ввести серію екскурсій «Мої перші кроки до Бога».
Духовенство також співпрацює з ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 м. Олександрії.
Спільно з вчителями школи священики проводять уроки з богослов’я, історії
церкви та моральної етики для дітей старших класів, зокрема на такі теми:
«Біблія – Книга книг», «Основні твори полемічної літератури, які були
направлені проти Брестської унії 1596 року», «Києво-Могилянська академія.
Святитель Петро Могила та Григорій Сковорода», «Бог створив тебе
унікальним» та ін. Великим досягненням для кліриків храму стало створення
юнацького клубу «Ти не один», де основну частину учасників становлять учні
цієї школи.
Ну і, звичайно, неможливо оминути спільні проекти, акції та свята:
«Кошик допомоги», «Мистецька галерея», фестиваль недільних шкіл « Мир
Вам» та ін.
Отже, проблема формування у підростаючого покоління духовності й
моралі на сьогодні надзвичайно важлива і актуальна. Духовно-моральне
виховання учнівської молоді та дітей дошкільного віку є цілісним процесом
засвоєння моральних норм і правил, розвитку моральних мотивів і навичок
поведінки, формування християнської особистості. І в цьому процесі
важливий всесторонній вплив на особистість дитини з боку як батьків та
педагогів, так і духовенства. Саме тому надзвичайно важливою передумовою
духовно-морально виховання дітей є співпраця священиків з освітніми
навчальними закладами.
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ СЕРЕД
ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ У СІМЕЙНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ
УМОВАХ ВИХОВАННЯ
Ієрей Ярослав Кушнірчук
клірик Свято-Миколаївського собору м. Новомиргорода,
вчитель історії Новомиргородської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів № 1 Кіровоградської області
Важливим чинником розвитку і функціонування суспільства є духовне
виховання. Кожен із нас, говорячи про освіту, бачить у ній невід’ємну
складову інтелектуального розвитку індивіда. Проте склалася тенденція, що
сьогодні школа втратила необхідний потенціал у вихованні сучасної молоді
не лише духовності, але вже частково і культури. Освітній процес за останні
двадцять років перетворився на автоматичний, а можливо, уже й бездумний
етап у житті молодої людини. По закінченню школи вона виходить, здавалося
б, із необхідним інтелектуальним багажем, проте з пустим внутрішнім світом.
І дякувати Богу, якщо цей світ не наповнений аморальними, безпринципними
чинниками, які знищують молодь як повноцінних членів соціуму. У свій час
Плутарх писав: «Якими діти народжуються, це ні від кого не залежить, але
щоб вони шляхом правильного виховання стали хорошими, – це в нашій владі».
Виклики сучасного суспільства все більше акцентують увагу на тому, в
яких умовах будуть розвиватися наші діти. Сфера освіти намагається
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відсторонитися від духовного виховання учнів, вважаючи це сакральною
складовою сімейного виховання. Духовний стан української молоді подекуди
являє собою імітацію духовності, при якій традиційні цінності змінюють свій
зміст або втрачають його взагалі. Усе більше основною цінністю у нас стає
свобода, доведена до абсурду. Цим самим ми самі руйнуємо
загальноприйняті, віковічні основи життя, передані нам нашими предками.
У цій складній ситуації в 1990-х рр. Українська Православна Церква
висунула свою концепцію духовного розвитку – викладання основ
православної культури у школах. Здавалося б, маючий спільний фундамент,
конфлікту між Церквою і сферою освіти бути не могло. Усе більше від різних
очільників держави і гарантів Конституції ми чуємо про важливість
християнського віровчення в соціалізації української нації. Кожен Президент
України під час інавгурації кладе руку на Євангеліє, підкреслюючи
нерозривність Божої і людської волі у його обранні, наголошуючи на
актуальності Божих законів, як фундаментальної основи земної влади.
Українці почали відзначати міжнародний день Біблії. Україна зайняла друге
місце у світі за поширенням Слова Божого після Бразилії. Але попри все це
Біблія у державних навчальних закладах залишається чимось неординарним,
незвичним і тим, до чого треба ставитися з великою обережністю [3].
Радянський атеїстичний режим наклав вагомий відбиток на свідомість
старої генерації вчителів, які були його опорою, відслідковуючи своїх учнів
біля храмових воріт під час Пасхальних Богослужінь. Тому сьогодні
переконати директора школи або начальника відділу освіти, що «Основи
Християнської етики» має викладати людина з духовною, богословською
освітою, дуже важко. Предмети, подібні до християнської етики, викладають
учителі й історії, й трудового навчання як додаток до годинного
навантаження. Однак такий варіант є неприйнятним.
Саме цей аспект – найбільша проблема з-поміж усіх у плані
запровадження викладання «Основ Християнської етики» у школах.
Відсутність кваліфікованих спеціалістів веде до повільного розвитку у
викладанні цього предмету. У невмілих руках і при відсутності необхідних
знань Євангельські істини можуть стати антипроповіддю. Звісно ж, через
поліконфесійність говорити про залучення духовенства у сферу викладання
сьогодні досить тяжко, але можливо [5]. До того ж, навіть якщо духовенство
не має можливості через відсутність педагогічного освіти викладати цей
предмет самостійно, то воно має шанс і зобов’язаність брати активну участь у
позакласній роботі школи. При цьому бути порадником і помічником для
вчителя предметів духовно-морального спрямування. І це, на мою думку, є
найважливішим: співпраця, яка йтиме в одному напрямку і даватиме жадані
плоди.
На сьогодні у багатьох областях України вже діють педагогічні курси
по викладанню предметів духовно-морального спрямування. На базі
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут педагогічної
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освіти імені Василя Сухомлинського» такі курси діяли, і область мала активну
можливість включитися в роботу по розвитку викладання предметів духовноморального спрямування і розширити кількість шкіл, у яких цей предмет
викладається.
За період 2012–2016 рр. можна відзначити збільшення числа учнів,
охоплених викладанням предметів духовно-морального спрямування, у
Вінницькій, Одеській, Сумській, Черкаській і Чернівецькій областях, а також
у м. Києві (з понад 15 тисяч до майже 20 тисяч учнів) [2].
У цілому Черкаська область активно включилася у процес розвитку цієї
сфери. У попередні п’ять років лише у Звенигородському районі Черкаської
області більшість шкіл були охоплені викладання «Основ Християнської
етики». Проте принагідно відзначити роль Черкащини у підготовці
педагогічних працівників по викладанню предметів духовно-морального
спрямування. Там було засновано Асоціацію педагогів-християн Черкаської
області, до якої на сьогодні активно долучаються і вчителі інших регіонів. До
того ж з ініціативи голови цієї асоціації Л. А. Гальченко вже декілька років
поспіль відбуваються курси на базі Черкаського інституту післядипломної
освіти. Завдяки залученню спонсорської допомоги курси проводять теоретики
і практики по викладанню цього предмету в нашій державі:
В. М. Жуковський, А. Й. Буковинський, С. В. Макогнюк, О. В. Огірко.
На цих курсах педагоги можуть обмінятися думками щодо стану
викладання предметів духовного-морального спрямування, зазначивши
актуальність таких курсів для вітчизняної освіти, поділитися досвідом у цій
сфері діяльності, познайомитися з новинками навчальної літератури із
християнської етики [6]. І ось ці вже підготовлені кадри це лише не велика
частинка, яка бере на себе відповідальність змінювати дитячі душі словом
Божим.
Досліджуючи проблему виховання духовних і моральних якостей у
підготовці майбутніх учителів в останні десятиліття практичного досвіду
організації духовно-етичного виховання дітей і молоді, виділяють його
особливості в сучасних умовах:
– існування декілька альтернативних напрямів діяльності педагога по
духовно-етичному вихованню (гуманістичне, історико- культурологічне,
етнічне й релігійне). Ця особливість обумовлена різноманітністю
педагогічних концепцій, ціннісних установок;
– різноманітність програм духовно-етичного виховання;
– зміна методів викладання;
– розробка змісту духовно-етичного виховання на основі принципу
врахування регіональних особливостей;
– наявність інтеграційних процесів в змісті як спецпрограм, так і
програм загальноосвітніх дисциплін;
– особливий стан зовнішнього середовища, наповненого духовним
впливом різної спрямованості [5, c. 36–37].
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Напевно, усім відомий вислів Тертуліана, який у свій час сказав, що
душа за основою християнка. І саме це відчувається при викладанні предметів
духовно-морального спрямування. Дитина, навіть якщо в родині ніколи не
говорили про Бога, все однак жадібно й дуже уважно поглинає знання, які
спочатку відчуває душа і про які вже потім дізнається розум.
На питання анкети «Що, на Вашу думку, потрібно змінити для того,
щоб дитина отримувала хороше виховання в школі?» майже половина
опитаних учнів (44 %) обрали відповідь – збільшити кількість уроків
християнської етики (68 % молодших школярів, по 33 % – підлітків та
старшокласників). За організацію доброчинної діяльності та покращення
відносин між учителями і учнями як шлях до морального вдосконалення
висловились відповідно: 52 % – молодших школярів, по 24 % підлітків та
старшокласників та [2]. Цікавим для дітей залишається і відверта, ні до чого
не зобов’язуюча розмова учнів на зустрічі із священиком.
Сьогодні присутність священика у повсякденному житті школи є не
новим явищем. На більшості урочистих заходів усе частіше з’являються
представники духовенства, значення і слова яких користуються достатнім
авторитетом. Сам вчитель християнської етики з духовною чи просто
педагогічною освітою вже має особливий статус. По його допомогу
звертаються при проведенні більшості виховних заходів, які спрямовані на
виховання моральних чи етичних складових підростаючого покоління. А це
свідчить у свою чергу про зріст інтересу до законів моралі, які відкриває для
нас Святе Письмо.
Проте серйозною проблемою як для школи, так і духовенства у плані
виховання підростаючого покоління була і є відсутність чіткої позиції з цих
питань серед батьків. Зернина, вкладена школою, зазвичай нищиться у
бездуховному сімейному середовищі. І тоді всі зусилля нагадують сізіфову
працю. «Дитина – це дзеркало морального життя батьків. Як у краплі води
відбивається сонце, так і в дітях відбивається моральна чистота матері і
батька» писав П. Щербань [1]. Усе більше дітей виховується на засадах
егоїзму, марнославства і ворога сьогоднішнього суспільства – меркантилізму.
Саме вони руйнують духовне і моральне виховання дитини. У сьогоднішній
типовій родині дитину навчають, як треба добитися висот у суспільстві та
підвищення свого соціального статусу, а не як просто навчитися бути
Людиною. І найтяжчим є те, що діти це прекрасно розуміють.
Спілкуючись із своїми учнями, я відчув всю трагедію сьогоднішньої
середньостатистичної родини, у якій моральних законів практично не має.
Тема бесіди торкалася суспільної моралі і рівня відповідальності окремої
особистості по відношенню до своїх обов’язків. На моє запитання, чи взагалі
ще є таке поняття, як мораль, довелося почути чимало прекрасних і свідомих
тез. А от відповідь на питання, чому сучасна молодь все більше стає
безвідповідальною і хто в цьому винен, примусила задуматися! Одна з
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учениць упевнено сказала, що винні у цьому батьки. Вони нам усе дозволяють
і ні до чого не примушують…
Що б школа не робила, як би вчителі не намагалися щось змінити, але
перше й останнє слово буде за родиною й осередком, у якому живе дитина. І
все це логічно і давно відомо, але ж діти все прекрасно розуміють і
усвідомлюють. Початок руйнації суспільства починається із занепаду
інституту сім’ї. Найстрашніше почути від своєї дитини, що це ти винен у
тому, що вона не реалізувала себе як відповідальна особистість. Виходить,
завданнями сучасного духовенства у плані духовно-морального виховання є
ще й виховання батьків, які є основою, на якій закладається духовний
фундамент їхніх дітей. Робота з батьками дає можливість в унісон розвивати
духовний світ дитини, оточуючи її правильними життєвими ідеалами, де
однакові складові морального виховання будуть присутні як у шкільному, так
і в сімейному середовищі. Без цього дати можливість дитині пізнати моральні
принципи практично неможливо [4].
На жаль, сучасні молоді батьки визначають преференції у питаннях
виживання в теперішніх соціально-економічних умовах і цим самим
знижують націлювання на моральне і духовне виховання своїх дітей. При
цьому родина втрачає виховний потенціал і його основні функції. Усе більше
їх перекладають на школу (і відповідальність за дітей теж.) Аналізуючи
подібну ситуацію, ще наприкінці 1990-х рр., патріарх сербський Павло сказав:
«На жаль, у нашому суспільстві є бідні діти, яким батьки не змогли дати
нічого... крім грошей».
Таким чином, можна підсумувати, що сучасний стан духовного
виховання підростаючого покоління ще потребує належної уваги зі сторони
духовенства
та
представників освітньої сфери. Щоб осягнути
багатоплановість і внутрішню динаміку важливості відносин вчительсвященик, слід розглядати це питання на широкому загальнодержавному
рівні. Це дасть можливість сформувати соціально і морально духовне
суспільство. Предмет, який викладається на аспектах непримушеного,
інформаційно-пояснювального характеру, формує цілісний підхід до
всебічного виховання молодого покоління, не нав’язує церковних
імперативів, але намагається донести до розуму дитини одвічні правди та
істини, які є універсальними для всіх народів.
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Истинное призвание педагога – это воспитание духовности личности
ребёнка. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство небесное» [1, c. 83] – так звучат слова Иисуса Христа в
Евангелии от Матфея. Хочется повторять их вновь и вновь всем взрослым, но
прежде всего учителям. Очень многое зависит от них. Какие ценностные
установки получит подрастающее поколение в школе, такой и быть стране.
Если детям не давать представления о высших христианских ценностях и
идеалах, не воспитывать в них духовные начала, то с духовно-нравственным
кризисом общества справиться будет невозможно.
Духовный кризис, который переживает наше общество, затрагивает
широкие слои населения. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в детской и
молодёжной среде. Табачная и алкогольная зависимость, наркотики, психосоматические и психиатрические заболевания, беспрецедентный рост
самоубийств несовершеннолетних, телемания, интернетная зависимость, уход
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из дома и бродяжничество – яркие показатели духовно-нравственного кризиса
общества.
Причиной этих явлений является отрыв от традиционных
христианских ценностей нашего народа. К большому сожалению, духовнонравственное воспитание в украинской педагогике часто расходится с
традиционной православной установкой на обучение и воспитание детей.
Многие десятилетия в нашей стране детей воспитывали духовно в
отрыве от учения Иисуса Христа. Святой праведный Иоанн Кронштадский
считал всё образование без Христа тщетным.
Наше современное общество, утратившее преемственность в
духовно-нравственном воспитании молодого поколения, постепенно
возвращается к православному осмыслению жизни. Строятся новые храмы,
открываются воскресные школы, в которых обучение и воспитание строится
на православно-христианских принципах любви, гармонии и красоты в
устроении мира, человека и общества.
Воскресные школы обладают неоценимыми образовательными и
воспитательными возможностями. Потому что в них основа всему
воспитанию – Иисус Христос и Его учение, потому что воспитывают здесь в
духе Евангельских заповедей с тем, чтобы Закон Божий становился законом
жизни. Святой праведный Иоанн Кронштадский подчёркивал: «… Один
только есть Учитель, Который собственно научает – Христос. Его слово
внутри нас научает; где нет Его слова внутри нас … там слова вне звенящие –
шум пустой» [2, c. 11].
И это Слово Христово несли людям избранные Богом. Велик сонм
святых угодников Божиих, принявших Слово Христово и посвятивших свою
земную жизнь служению людям во имя Иисуса Христа! Их героизм,
духовный подвиг освещал и освещает и после их смерти путь другим людям.
Образы православных святых являются носителями огромного
воспитательного потенциала для детей и молодёжи. Одним из таких святых,
имя которого носит воскресная школа Свято-Елисаветинского мужского
монастыря города Кировограда, является святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
– архиепископ, врач, профессор. Святой угодник Божий просиял в сонме
святых Церкви Христовой как исповедник, явил в своём лице образ доброго
пастыря, который исцелял как душевные, так и телесные недуги. Жизнь
архиепископа Луки Крымского – наглядный пример гармоничного сочетания
науки и религии, веры в чудо и научный прогресс. Жизненный духовный
путь архиепископа Луки был наполнен трудностями и великими
испытаниями. Но что бы нИ пришлось испытать и пережить Валентину
Феликсовичу Войно-Ясенецкому в своей земной жизни, сила его духа не была
сломлена. Напротив, он явил нам образец духовной мощи и способности
противостоять миру, смиренно принимая все его несправедливости, выступил
как победитель, выстоявший перед духом века сего.
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В юности, имея незаурядные художественные способности, Валентин
Феликсович собирался поступать в Петербургскую Академию художеств. Но
поступает на медицинский факультет Киевского университета, так как решил,
что он «…не в праве заниматься тем, что ему нравится, но обязан заниматься
тем, что полезно для страдающих людей» [3, c. 10]. По окончании
медицинского факультета твёрдо решил быть земским врачом. Его никто не
понял, так как все видели в нём будущее светило науки, учёного по
призванию. Результатом работы земского врача стали сотни слепых, которых
Валентин Феликсович сделал зрячими, тысячи прооперированных и ставших
работоспособными.
Приёма в больнице ему оказалось недостаточно, и он часто приводил
больных к себе домой. Они лежали в комнатах, как в палатах, доктор лечил
их, а его мать – кормила. «Главное в жизни – всегда делать людям добро.
Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя
бы малое», – говорил Лука Войно-Ясенецкий [4], истово исполняя заповедь
Божью: «… люби ближнего твоего …» [5, c. 5]. Гениальный хирург делал в
год по тысяче операций, возвращая здоровье людям.
Во время русско-японской войны по зову сердца, желающего
помогать тем, кому особо тяжело, он отправляется в составе отряда Красного
Креста на Дальний Восток, где выполняет сложнейшие операции, будучи ещё
совсем молодым хирургом.
Оперируя людей под общим наркозом, Валентин Феликсович
столкнулся с тяжёлыми осложнениями после применения общего наркоза.
Появление обезболивающих препаратов натолкнуло хирурга на разработку
вопроса регионального обезболивания. Движимый желанием облегчать участь
тяжело больных, он успешно защищает в 1916 году свою первую
медицинскую монографию «Региональная анестезия». Молодой хирург
получает научную степень доктора медицины, становится известным в
научных кругах. Начинает работать над планом новой книги «Очерки
гнойной хирургии», которой суждено было выйти спустя много лет и которая
писалась во времена великой скорби архиепископа. Валентин Феликсович
продолжает лечить людей, выполняя сложнейшие операции на мозге и
сердце. И при всей своей занятости постоянно посещает церковь, принимает
участие в заседаниях церковного братства, неоднократно выступает с
большой речью и серъёзными беседами на собраниях. После смерти его жены
в 1922 году, по благословению епископа Ташкентского и Туркестантского
Иннокентия, принимает сан диакона, а через неделю уже рукополагается в сан
священника. Доктор проявляет великое мужество, приняв решение служить
Господу в священническом сане в тяжёлое, смутное время репрессий против
духовенства, когда тысячи храмов разрушались, уничтожались и
осквернялись. Уже в 1923 году отец Валентин тайно принимает постриг в
монашество с именем Луки, в честь евангелиста и апостола Луки, который по
преданию был иконописцем и врачом. Принял постриг тогда, когда везде на
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стенах домов висели плакаты «Поп, помещик и белый генерал – злейшие
враги Советской власти!».
31 мая 1923 года под Самаркандом два ссыльных архиерея
совершают над ним архиерейскую хиротонию, которая признаётся законной
патриархом Тихоном. Вскоре – первый арест и ссылка.
В ссылках Владыка провёл в общей сложности 11 лет. И всё это
время продолжает оперировать и лечить людей. Архиепископ и талантливый
хирург, он читает молитвы перед каждой операцией, утверждает, что Сам
Господь его руками исцеляет больных. В углу операционной висит икона. Его
бескорыстное служение людям сопровождалось постоянными доносами.
Следовали аресты, пытки и очередные ссылки ещё севернее: в Туруханск,
Красноярск, а затем и в Заполярье.
Владыке было шестьдесят, когда его вновь арестовали в 1937 году,
обвиняя в шпионаже в пользу иностранной разведки. Тяжёлые годы,
проведённые архиереем в тюрьмах, подорвали его здоровье, но ни
круглосуточные допросы, издевательства и пытки, ни поношения и изгнания,
ни лагеря и ссылки не смогли сломить епископа Луку.
В годы Великой Отечественной войны профессор был назначен
главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске и консультантом всех
красноярских госпиталей. За что получил благодарственную грамоту ЗападноСибирского военного округа и по окончании войны – медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Священный Синод приравнял его лечение раненых к доблестному
архиерейскому служению и возвёл его в сан архиепископа.
Последняя ссылка Владыки закончилась в 1943 году. А в 1946 году
архиепископ получает Сталинскую премию Первой степени за его книги
«Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфецированных
ранениях больших суставов» – книги, которые стали настольными у хирургов
всего мира.
Премия составляла 200 000 рублей, 130 000 из которіх он передал на
помощь детским домам.
С апреля 1946 года архиепископ Лука принимает Симферопольскую
кафедру. Владыка продолжает врачебную практику, читает лекции по
медицине, занимается общественно-политической жизнью, выступая как
борец за мир, национально-освободительное движение колониальных
народов, помогает консультациями Симферопольскому военному госпиталю,
проводит показательные операции.
На Крымской земле Владыка борется с закрытием храмов, открывает
новые, не жалея себя, много служит и проповедует.
Только в 1955 году он оставляет хирургию в связи с наступлением
слепоты. Но продолжает до последних дней своей земной жизни служить
Божественную Литургию и всенощные бдения, консультировать врачей и
диагностировать больных.
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Умер архиепископ Лука 11 июня 1961 года. Его мощи были обретены
22 ноября 1996 года. В этом же году определением Синода Украинской
Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику
местночтимых святых. А в 2000 году святитель Лука был канонизирован для
общецерковного почитания.
За 38 лет священства Владыкой было прочитано 1250 проповедей,
750 из них записаны, что составило 12 томов машинописного текста.
Святитель и исповедник Лука Крымский – автор 55 научных трудов.
Архиепископ Лука всю свою жизнь был чуток к чужим бедам:
постоянно жертвовал детям, пострадавшим от последствий войны, устраивал
обеды для бедных, ежемесячно рассылал денежную помощь гонимым
священнослужителям, лишённым возможности зарабатывать на хлеб.
Архиерей прошёл крестный путь Владыки как исповедника. Многое
выстрадав, всегда помогал бедным, больным, нуждающимся. И после своей
смерти продолжает помогать обращающимся к нему с молитвой
многочисленными чудесными исцелениями.
Образ святителя и исповедника архиепископа Луки Крымского стал
бесценным духовно-нравственным примером для воспитания детей и
молодёжи. На примере его жизни учащиеся воскресных школ видят красоту
подвига служения Господу, своей стране и людям. Всей своей жизнью
Владыка показал, как нужно заботиться о своей душе, как жить по совести и
не отрекаться ни при каких жизненных обстоятельствах от Господа Бога.
Образ архиепископа Луки Крымского является наглядным примером
мужества и бесстрашия, верности избранному пути и исповеданию Истины,
скромности, терпеливости в перенесении тягот и испытаний, неутомимости в
своём служении, смирения, как высшей правды христианства, как проявление
духовной силы человека.
«Вы спросите: «Господи, Господи! Разве легко быть гонимыми? Разве
легко идти через тесные врата узким и каменистым путём?». Вы спросите с
недоумением, в ваше сердце, может быть, закрадётся сомнение, легко ли иго
Христово? А я скажу вам: «Да, да! Легко, и чрезвычайно легко». А почему
легко? Почему легко идти за Ним по тернистому пути? Потому что будешь
идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать Сам Христос:
потому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под
игом Его, под бременем Его; потому что Он Сам будет поддерживать тебя,
помогать нести это бремя, этот крест» [6, c. 206].

1.
2.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Новый завет. Евангелие от Матфея. – издание Святой Успенской
Киево-Печерской Лавры – Феникс – 2012 – С. 83.
Учащим и учащимся. Из трудов святого праведного Иоанна
Кронштадского. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856–1866 гг.155

3.
4.
5.
6.

Иоанновский ставропигиальный женский монастырь г. СанктПетербурга – Отчий дом – Москва – 2013 – С. 11.
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Я полюбил страдание… Краматорск – издательство «Тираж – 51» – 2009 – С. 10.
Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа :/http://vk.com/tr_blagovest.
Библия. Евангелие от Матфея. – издание «Принткорп» – Минск – 2004.
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Я полюбил страдание… –
Краматорск – издательство «Тираж – 51» – 2009 – С. 206.
ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
& ОСОБИСТОСТІ
Корольова Інна Анатоліївна
здобувач рівня вищої освіти ННІ історії і філософії
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького

Сприяння духовно-моральному розвитку особистості є важливим
завданням суспільства. Правопорядок, якість праці, високі досягнення в
соціально-економічний, суспільно-політичний та культурній сферах життя
суспільства багато в чому залежать від прийняття індивідом
загальнолюдських і загальнонаціональних систем цінностей та обов’язкового
їх дотримання у приватній та публічній сферах своєї життєдіяльності.
Духовно-моральний розвиток суспільства вважається досить
складним і багатоплановим процесом, який невіддільний від життя індивіда,
людства в цілому та історичного періоду зокрема. Крім того, він впливає на
світоглядні засади суспільства та спонукає людину до певного способу життя
[4].
Зазначаючи духовно-моральний розвиток особистості, варто
наголосити, що він має велике значення для прийняття індивідом
загальнолюдських і загальнонаціональних цінностей та дотримання їх в
приватній та публічній сфері своєї життєдіяльності. Його зміст відповідає
базовим суспільним цінностям, а характер, напрям і динаміка – перебувають у
прямій залежності від того, які саме цінності розділяє суспільство, як
організована їх передача від покоління до покоління. Тобто, відповідний
розвиток здійснюється через процес свідомого сприйняття та прийняття
особистістю цінностей, зокрема, сімейних, культурних, національних і
релігійних [1, с. 10].
Свій початок духовно-моральний розвиток особистості бере в родині.
Сімейні цінності, що засвоюються дитиною в перші роки її життя, мають
вагоме для неї значення і в дорослому віці. Наприклад, сімейні
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взаємовідносини, які мають безпосередній вплив на соціальні відносини,
створюють основу поведінки особистості у приватній та публічній сферах її
життєдіяльності [3, с. 217].
Наступним ступенем процесу духовного розвитку особистості є
усвідомлене прийняття нею традиційних суспільних цінностей, особливостей
культурно-історичного та духовного життя свого народу. Саме соціальне
оточення індивіда виступає важливим факторів впливу на його ставлення до
таких важливих для нього понять як: «Вітчизна», «родина», «дім», «рідна
мова» й т. п. [2, с. 84].
Найвищий ступінь духовно-морального розвитку особистості є
ідентичність. Будучі основним механізмом соціалізації, вона сприяє
ототожненню людиною самої себе з іншими людьми через встановлення
спільних духовно-моральних цінностей, а також визначає соціальну роль
особистості та сприяє засвоєнню останньою соціокультурних зразків і
моделей поведінки [4].
Отже, духовно-моральний розвиток особистості, будучі складовою
відповідного суспільного процесу, забезпечує повноцінну та послідовну
ідентифікацію особистості з соціально-культурним середовищем і
суспільством у цілому, а також робить її відкритою для діалогу зі світовою
спільнотою.
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РОЛЬ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кривуть Марина Леонидовна
методист ресурсного центра инклюзивного образования
Барановического государственного университета
(г. Барановичи, Республика Беларусь)
Принятие и развитие идей инклюзивного образования способствуют
гуманизации взглядов молодого поколения на лиц с особенностями
психофизического развития. Как одно из условий реализации Концепции
развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического
развития в Республике Беларусь от 22.07.2015 № 608 в Барановичском
государственном университете проходит работа по психологической и
методической подготовке студентов педагогических специальностей к работе в
инклюзивном образовательном пространстве. Одним из направлений данной
работы является организация и реализация волонтёрской деятельности будущих
педагогов. Главное направление волонтёрской деятельности – работа с детьми с
особенностями психофизического развития (далее с ОПФР), с инвалидностью и их
семьями. Данное направление включает:
– организацию и проведение спортивных и праздничных мероприятий для
детей с ОПФР и/или с инвалидностью;
– сопровождение обучающихся с ОПФР и/или с инвалидностью в
образовательном процессе;
– сопровождение детей с ОПФР и/или с инвалидностью и их родителей во
внешкольных мероприятиях;
– изготовление дидактических материалов для работы с разными
категориями детей;
-– разработку и проведение образовательных мероприятий для семей.
Благодаря волонтёрской деятельности студентов у многих детей с
ОПФР и/или с инвалидностью появился шанс проявить свои музыкальные,
спортивные, хореографические, творческие способности, осознать свою
значимость и узнать много интересного.
Всё это стало возможным благодаря достаточному уровню развития у
волонтёров
коммуникативной
компетентности.
Мы
рассматриваем
коммуникативную компетентность педагога, согласно В. И. Кашницкому, как
коммуникативную
деятельность,
направленную
на
установление,
поддержание и развитие эффективных контактов со всеми участниками
педагогического процесса. Проведя анализ психолого-педагогической
литературы и опрос студентов, занимающихся волонтёрской деятельностью,
мы выдели компоненты коммуникативной компетентности волонтёра,
работающего в условиях инклюзивного образования, которые включают
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коммуникативные знания, коммуникативные умения, коммуникативные
способности, а также личностные свойства и качества.
КОМПОНЕНТЫ
КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Коммуникативные знания:
 социальной перцепции;
 культурного взаимодействия;
 устной и письменной коммуникации;
 вербальных и невербальных приёмов коммуникации;
 межкультурной коммуникации;
 коммуникативных тактик, стратегий;
 коммуникативных принципов.
Коммуникативные умения:

применение базовых научно-теоретических знаний для решения
коммуникативных задач;

эффективное формирование коммуникативной стратегии;

использование тактических приёмов коммуникации;

постройка
продуктивного
общения
независимо
от
образовательных, интеллектуальных, речевых и других особенностей
коммуниканта;

использование междисциплинарного подхода при решении
коммуникативных задач;
 использование
ИКТ
(информационно-коммуникативные
технологии) в коммуникационном процессе;
 применение исследовательских навыков в области коммуникаций;
 формирование у обучающихся навыков коммуникации;
 поиск, обработка и использование информации в области
коммуникационных отношений;
 представление себя как участника коммуникации.
Коммуникативные способности

порождение новых идей в организации коммуникативной
деятельности (обладание креативностью);

учёт психологических особенностей собеседника в процессе
коммуникации;

учёт половозрастного и социального статуса собеседника в
процессе коммуникации;

повышение своего уровня профессиональных коммуникативных
компетенций;

принятие и оказание помощи каждому коммуниканту;

индивидуальная работа;

работа в команде;

использование педагогического такта в коммуникации;
159


предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в
общении со всеми субъектами образовательного процесса;

способность к рефлексии коммуникативного процесса;

способность к разработке новых альтернативных средств
коммуникации.
Личностные свойства и качества

коммуникативная этика и культура;

эмоциональность;

эмпатия;

толерантность;

психологическая готовность, необходимая для вступления в
коммуникативный контакт с ребёнком с ОПФР, с инвалидностью, его семьёй,
коллегами;

мотивация к взаимодействию с каждым
субъектом
образовательного пространства.
Работа с детьми с ОПФР и/или с инвалидностью и их семьями
предполагает насыщенную коммуникативную деятельность. Каждое
мероприятие – это новые встречи, расширение круга коммуникантов,
взаимоотношения, сопровождаемые положительными искренними эмоциями
всех участников. Кроме этого каждая волонтёрская встреча, мероприятие
либо проект требуют детального обсуждения с элементами рефлексии, в
процессе которых волонтёры учатся строить свои высказывания чётко и
лаконично, презентуют каждый этап своей работы. Всё это способствует
развитию
коммуникативной
компетентности
будущих
педагогов
инклюзивного образования.
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
МЕДИЧНОЇ СФЕРИ В ПРОБЛЕМІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ
Мир’ян Оксана Володимирівна
викладач циклової комісії загальномедичних дисциплін
Кіровоградського медичного
коледжу ім. Є. Й. Мухіна
«На жаль, в нашому суспільстві є бідні діти, яким батьки нічого не
змогли дати, крім грошей», – цей вислів Патріарха Сербського Павла є
своєрідною характеристикою сучасності.
Адже з раннього дитинства починається формування людини як
особистості. І саме від того, наскільки батьки зможуть вкласти «добрі зерна»
у душі своїх дітей, залежить майбутнє всього суспільства. Дослідження
окремих науковців демонструють, що переважна більшість сучасних батьків
не спроможна повною мірою дбати про духовних розвиток своїх нащадків. У
першу чергу вони націлюються на задоволення матеріальних потреб дитини,
не надаючи належної уваги формуванню вищих морально-духовних інтересів.
Особливо впливають на виховання духовних цінностей викладачі, адже
кожен із них має індивідуальний підхід до студента, намагається підкреслити
значущість майбутньої професії та донести до студентів, які якості необхідно
мати для того, аби стати кваліфікованим фахівцем. Для багатьох вони стають
прикладом для наслідування, і тому студенти прагнуть покращити та привити
своєму характеру більше позитивних рис [4, с. 233].
Виховання духовних цінностей у студентської молоді медичних
закладів спрямоване на вирішення однієї з найактуальніших проблем
сучасності – вихованню живої чистої душі дитини через духовне
наставництво, духовну взаємодію батьків, дітей, викладачів.
На заняттях з психології я як викладач звертаю увагу на розвиток
моралі та духовності особистості, вчу розуміти оточуючих та знаходити
вирішення будь-яких проблем, адже це дуже важливо в діяльності медичного
персоналу. Ми обговорюємо тему релігії, тому що людина, яка не має в
своєму серці віри в Бога, не може дарувати іншим добро. Святитель Тихон
Задонський говорив: «Вчителям учнів навчати не тільки грамотності, але й
чесного життя, страху Божому, тому що грамота без страху Божого не що
інше, як меч у руках божевільного» Усвідомлення моральних норм
суспільства і створення переконань, ідеалів і звичок поведінки стимулюють
громадську і творчу активність людини, визначають мотиви її діяльності, тим
самим впливають і на суспільних розвиток.
Безперечно, мати високе моральне виховання повинен кожен, аби нести
любов та милосердя у цей непростий світ [3]. Проте особливо виховувати в
собі такі якості необхідно людям, які свідомо кладуть свої сили, знання та
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морально-етичні якості на вівтар людського здоров’я та впевненості у
завтрашньому дні. Такі люди є медичними працівниками. Суспільна
значущість і складність обов’язків вимагають від них високого рівня
професійної підготовки, фундаментальних знань теорії та практики медицини,
а саме головне ‒ вміння розуміти та розраджувати проблеми пацієнтів, які на
них покладаються [2, с. 179].
Процес морального виховання є не що інше, як передача
підростаючому поколінню всього того цінного досвіду людства, яке воно
нагромадило за всю історію свого розвитку. Майбутній медичний працівник
не створює нового досвіду моральної поведінки, а засвоює той, який
накопичений попередніми поколіннями. Але засвоєння цього досвіду не
пасивний процес, а активний, творчий. Без високої моральної грамотності
фахівець медичної сфери не зможе виконати свої професійні обов’язки.
Однією з головних тенденцій виховання в собі духовного обличчя
сучасної людини може стати усвідомлення Біблійної істини: «Полюби
ближнього як самого себе». Адже медицина – це лікування тіла, а релігія
лікує спраглу душу, яка прагне до чистоти та добра. Християнська мораль
вчить оптимізму, надії, мужньо зносити невдачі і нещастя, любити
оточуючих, та світ, в якому живеш. Безрелігійна моральність не має
фундаменту, і її викладання не має ніякої дії, тому що будь-який людський
авторитет на якому вона базується рано чи пізно зруйнується. Прикладом для
наслідування є образ Христа, який попри всі негаразди, які траплялися йому
на нашій грішній землі, зумів витримати це з величезною любов’ю до
кожного, і як наслідок врятувати людей, подарувавши їм вічне спасіння. У
майбутньому релігія повинна посідати належне місце у загальній системі
виховання,тому що тільки вона може дати багатий і стійкий зміст життя.
Щастя – це бажана для всіх мета, якої прагне усе людство. Безмежно
щасливі ті, хто бачить реальний стан речей, тому що вони постійно прагнуть
удосконалення.
Особистість, яка встановлює зв’язок з іншими людьми, має усвідомити
значущість іншого суб’єкта як рівного собі, усвідомити емоційну близькість з
ним. Людина народжується для того, щоб залишити по собі вічний слід.
Хорошу пам’ять про себе можна залишити у порядних діях, добрих вчинках,
наполегливій праці. Адже нашим рукам дано творити чудеса [5].
Отже, любов, милосердя, добро, співпереживання, людяність, чесність,
щирість, відданість – це ті моральні цінності, які повинні обов’язково бути
притаманні майбутньому медичному фахівцю. І необхідно прикласти всі
можливі зусилля, аби в результаті принести користь тим, хто потребує твоєї
допомоги.
Свою статтю хочу завершити словами відомої української поетеси Ліни
Костенко «Віддай людині крапельку себе – за це душа поповнюється
світлом», ці слова повинні бути життєвим кредом медичних правників та
студентів, які мріють ними стати.
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старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання та
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В основі морального здоров’я особистості перебуває духовність, яка
виступає певним показником рівня духовно-морального розвитку людини,
наявності у неї сумління, доброти, порядності та милосердя. В сучасному світі
освіта вважається безперечним базовим провідником у формуванні духовноморальних цінностей особистості. Завдяки Революції Гідності в Україні
відбулась активізація суспільного пошуку духовно-моральних орієнтирів та
розпочався процес оновлення владою системної політики в даній сфері.
Одним з пріоритетних завдань сучасної освітньої системи в Україні є
формування високоморальної особистості з багатим духовним життям у світі
прекрасного. Саме тому духовно-моральне виховання в сучасних закладах
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освіти спрямоване на залучення дітей та молоді насамперед до рівнозначних
для людини гуманістичної та етичної систем духовних цінностей [1, с. 137].
Багато в чому цьому сприяють новітні освітні стандарти, в яких увага
акцентується не лише на знаннях, вміннях і навичках учнів та студентів, але й
на зв’язку з іншими важливими характеристиками, що впливають на
формування морально-духовних цінностей особистості. Йдеться про
об’єктивний аспект, який пов’язаний з пізнанням навколишнього світу та
відповідно набуттям навичок і суб’єктивний, що має безпосереднє
відношення до пізнання самого себе, створення мотивацій, формування
пізнавального інтересу та набуття навичок, пов’язаних із самоосвітою та
самовихованням. Тому розбіжність між предметним і особистісним рівнями є
небажаною при опануванні учнями та студентами норм суспільної
моралі [3, с. 49; 5, с. 186].
По мірі дорослішання до особистості приходить усвідомлення
значущості основних морально-духовних постулатів, у неї формується
уявлення, за якими ціннісними орієнтирами належить жити. При виявленні
відсутності подібних уявлень в учня, особливо старшокласника, або студента
розв’язати відповідну проблему допоможе застосування щодо них
особистісно-орієнтованих методик, зокрема, тренінги, рольові ігри, мозковий
штурм тощо [2, с. 113].
Навчання, де відсутнє виховання, є неповноцінним. Кожен
навчальний предмет, навчальна дисципліна, повинні по-своєму, з властивою
саме їм специфікою, реалізовувати завдання духовно-морального виховання
учня та студента, адже виховання духовно здорової, морально зрілої
особистості є важливим педагогічним завданням сьогодення [4].
Таким чином, можна стверджувати, що освіта виступає вагомим
фактором, вплив якого сприяє формуванню духовно-моральних цінностей
особистості. Це, зі свого боку, зобов’язує педагогічні колективи сучасних
освітніх закладів України реалізовувати поставлені перед ними суспільством і
владою завдання щодо духовно-етичного виховання дітей та молоді у форматі
модернізації освітньої системи.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ
ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
Ніколаєва Олена Петрівна
методист лабораторії інформаційно-методичного
забезпечення освітнього процесу комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

Аналіз сучасної соціокультурної ситуації в Україні демонструє, що
однією з негативних рис українського суспільства є глибока духовноморальна криза, моральний релятивізм, наслідками яких стає корупція, криза
інституту сім’ї, алкоголізм, злочинність, наркоманія, СНІД, ігроманія,
тютюнопаління, лихослів’я, рання підліткова вагітність тощо. Ці вияви
аморальності притаманні молоді України, про що свідчать численні випадки
підліткової жорстокості та залучення підлітків до суїцидальних груп.
Зазначене зумовлює необхідність надання першочергової уваги духовноморальному вихованню, зокрема шляхом подальшого впровадження та
вдосконалення викладання відповідних предметів та організації духовноморального виховання дітей, підлітків і молоді.
Питання необхідності морально-духовного виховання неодноразово
підіймалось у працях відомих вітчизняних і зарубіжних педагогів, філософів,
мислителів.
Так, К. Ушинський наголошував, що школа має виховувати глибоко
віруючих християн. Особливу увагу він акцентував на необхідності виховання
у нашої молоді патріотизму на християнських засадах. Крім того, педагог
зазначав, що школа має виховувати у молоді гуманність, чуле ставлення до
людини не лише на словах, а й на ділі.
Вагоме значення духовно-моральній складовій виховання надавав
Г.Ващенко. Зокрема, він підкреслював, що тривка мораль може бути
побудована лише на релігійних засадах. Якщо мораль будується на засадах
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користі, то вона кінець кінцем обертається в мораль егоїзму, себто перестає
бути справжньою мораллю. Згідно з його поглядами, лише віра в Бога і
безсмертя людської душі можуть бути основою високої моралі, що не знає
компромісів і має абсолютний характер. Ключове гасло – служба Богові і
Батьківщині. Це означає, що добробут Батьківщини має бути заснований на
засадах християнства.
Релігійне виховання відстоював у своїх працях Ш. Амонашвілі. Так,
він стверджував, що школа живе духовністю і Вірою, без Духа і Віри вона
гине. Досить актуальними в наш час є його слова: «Вас бентежить
аморальність в суспільстві? Це від безбожжя! Школа потерпає від безбожжя,
у ній сиротіє думка, меркне краса, знецінюється мораль, звужується
свідомість, озлоблюється серце, знання перетворюються на товар,
притупляються почуття, сліпнуть очі до ницого, торжествує почуття
власності, торжествує пітьма».
Поряд з цим постає інша проблема: хто має звершувати цю місію
плекання людської душі. Знаменитий проповідник, духовний письменник,
катехизатор, публіцист кінця ХVІІІ – початку ХХ століття Григорій Дяченко у
передмові до «Практичної симфонії» наголошує на тому, що релігійне вчення,
на відміну від будь-якого іншого, не допускає передачі його холодним
серцем. Хай про це задумається кожен, хто одягається у вчительську «тогу» і
не має внутрішнього налаштування до цього вчення, - акцентує він. Даремно
сподівається такий, що можна вчити релігії. Хоча би він і фундаментально
засвоїв зміст християнського вчення і викладав його з майстерністю
першокласного оратора, але за відсутності душевного налаштування, без
просвічення словом Божим з притаманними йому натхненністю і живістю,
таке вчення буде неефективним. Учитель, який сам не вірить у те, що
викладає, завдасть більше шкоди, ніж принесе користі. І хоча ми говоримо не
власне про релігійне вчення, а про предмет «Основи християнської етики», на
ці слова цілком можна орієнтуватися. І починати потрібно саме з учителя.
Оскільки вчитель є певним взірцем для наслідування. Якщо вчитель сам на
власному досвіді не відчув того зв’язку з Богом, не має досвіду покаяння і
прощення, досвіду змін через участь у Святих таїнствах, як він може навчити
цьому дітей. Тобто в ідеалі вчитель предмета «Основи християнської етики»
повинен мати спеціальну освіту або ж принаймні бути воцерковленою
людиною чи то хоча б співпрацювати із представниками Церкви стосовно
тлумачення певних істин. Зауважимо, що для такого викладача його
діяльність не повинна бути лише окремим епізодом, це має стати сенсом його
життя. Він має бути живим наглядним прикладом тих істин, які пропагує. Це
має відображатись і на його стосунках із колегами, і на стосунках з учнями,
тобто не можна бути на уроці одним, а поза межами школи іншим. Мені як
методисту довелось бути свідком того, що вчитель на уроці будує свої
стосунки, скажімо так, у командному, авторитарному стилі: звертаючись до
дітей, він вживає вислови на кшталт «встали», «взяли» тощо. Діти,
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рівняючись на вчителя, будуть копіювати цей стиль і переносити у своє
життя. Це неприпустимо. Адже ці уроки це по суті уроки любові, миру, добра,
і атмосфера на них повинна бути відповідною. Щоб діти самі прагнули до
участі у цих уроках.
Прикладом такого високого служіння є Г. Сковорода. Він належить
до когорти тих філософів і педагогів, у яких слово співпадало з ділом. Він жив
так, як учив. Залишивши учительство в Переяславській семінарії, щоби бути
вільною, нічим не зв’язаною людиною, він став мандрівним учителем. У
простій свитині, з Біблією й сопілкою в торбині, він ходив по селах, хуторах,
іноді заходив і в міста. Найбільше ж любив бути серед природи і часто
місяцями жив на пасіці. Григорій Савович любив розмовляти з простими
людьми, бував на ярмарках і на базарах і скрізь ширив свою науку, що
завдяки доступній формі й великій його щирості швидко засвоювалась
народом.
Співпадання в особі Сковороди слова і діла дає нам чітко накреслити
ідеал людини, як його розумів філософ. Передусім це людина глибоко
релігійна, що не тільки вбачає очима розуму, а й відчуває серцем руку
Всемогутнього Всеблагого Бога в природі людини в кожному моменті її
життя. Вірячи в Божу Премудрість і Благость, ця людина прагне жити по
слову Божому і відповідно до законів природи, що встановлені Премудрим
Творцем і Промислителем. Вона зневажає грубі тілесні радощі і блага
суєтного мирського життя: багатство, чини, ордени і т. ін.; на перше місце
ставить блага духовні; щастя вбачає в душевному спокої, у психічній
рівновазі, що досягається спогляданням мудрих законів буття, щирим
спілкуванням з людьми. Це людина мудра і з добрим серцем, і тому щиро
бажає добра не лише собі, а й своїм ближнім. У своєму побуті і поведінці вона
проста й щира і не любить нічого штучного і перекрученого. Зневажаючи
мирську суєту, ця людина байдуже ставиться до політичної боротьби, до
складних питань економічного життя тощо.
Подібні погляди характерні і для Ш. Амонашвілі. На його думку,
серцем гуманної педагогіки є сердечне спілкування вчителя з учнем,
вихователя з вихованцем, і ніщо інше. Розв’язання всіх педагогічних проблем
залежить від якості спілкування, а не від чого іншого. Якщо хочемо виховати
в дитині шляхетність, то і вихователь повинен бути шляхетним, і засоби,
вибрані ним для виховання, мають бути шляхетними.
Гуманна педагогіка може існувати лише як стан вчительського духу.
Вона така наука – особиста, своя єдина, яка знаходить вираження в почуттях,
а не словах. У ній розкриваються всі найкращі духовні і природні начала.
Підтекстова місія школи – ревно берегти і укріпляти дух народу, дух нації,
берегти і примножувати національну культуру, щоб народ, нація своєю
самобутністю могли достойно ввійти в скарбницю світової культури.
За визначенням педагога-гуманіста, духовність це певна система,
складовими якої є: почуття, які підносять людину (любов без умовностей,
167

доброта без умовностей, совість, справедливість без пристрастей,
співпереживання, співчуття, краса тощо); думки, які підносять й
облагороджують людину (думки світлі, спрямовані на благо і творчість, а не
ті, що викликають озлоблення і провокують руйнівні дії); відповідальність за
свої думки, за свою мову, за свої вчинки; поєднання в людини серця і розуму;
віра у Творця.
Взірець здійснення вчительського служіння показали Кирило і
Мефодій, люди знатного роду, близькі до царського двору, перед якими був
відкритий шлях до багатства, почестей і слави. Натомість вони обрали життя,
далеке від земної суєти і світських вигод, взявши на себе апостольський
подвиг, бо надто чистими й піднесеними були їхні серця.
Їхня полум’яна любов до ближнього проявлялась в тому, щоб
збагатити слов’янські народи пізнанням віри Христової православної, дати їм
«Слово Боже на рідній, зрозумілій мові, таким чином започаткувавши їхнє
духовне просвічення вірою християнстькою».
Вони, проповідуючи про Христа, переконували народи, що тільки в
Ньому правдиве життя, любов між людьми, мир у цілому світі та в душі
кожного, завдаток вільного життя. І вони не помилилися, історія засвідчує, що
християнство, принесене свв. Кирилом і Мефодієм слов’янським народам,
завжди було джерелом благополуччя. Коли хиталася віра – хиталася основа
життя людей, коли зникала істинна віра – помирав морально, а згодом і
фізично народ. Тож саме віра Христова особливо необхідна в наші не певні
часи! Віра жива й діяльна розсіює всі непорозуміння, проливає цілющий
бальзам на змучені серця обездолених цього світу, пом’якшує жорстокість,
байдужість і холодність тих, хто може і повинен голодного нагодувати,
спраглого напоїти, нагого зодягнути. Така віра надихає серця правників
мудрістю і відвагою на добро, суддів – правдивістю і чесністю, підлеглих –
покорою і послухом. Тільки діяльна віра Христова відкриє нам правду і
любов, спокій і благополуччя, і як результат – справжню волю. Віра Христова
спасительна, вчення Христове правдиве, Христос – наша радість, спасіння,
надія і наша обнова. Сьогодення потребує вчителів із глибоким розумінням
Христової істини, котрі проявляли б самовідречення, життя-проповідь, як
писав святий апостол Павло: «Коли я говорю мовами людськими, та любови
не маю, то став я, як мідь та дзвінка або бубен гудячий! І коли маю дар
пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть
гори переставляти, та любови не маю, то я ніщо!» (1Рим. 13,1-2).
Заради Христа і блага ближніх вони прийняли працю, зневаги,
страждання й ув’язнення, і так минуло все їхнє життя.
Ось таких вчителів – високих взірців потребує сьогоднішній
християнський світ.
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БОГОСЛОВСЬКА ОСВІТА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
Попович Василь Михайлович
доцент кафедри соціальної роботи
Запорізького національного технічного університету,
кандидат філософських наук
Православна Церква сьогодні особливу увагу приділяє розвитку і
посиленню місіонерської, освітньої й етичної складової, що знаходить
вираження у роботі із молоддю та соціально незахищеними прошарками
суспільства, а також в активному впровадженні місіонерських і
катехитичних програм. Сучасне православ’я також починає частіше
акцентувати увагу на соціальній складовій релігії. Прийняття православними
Церквами соціальних концепцій посилює соціальну складову православ’я.
Участь православних релігійних інститутів в суспільному житті
держави проявляється не тільки в богослужбово-молитовній діяльності, а й
просвітницькій,
освітній,
виховній,
благодійницькій,
доброчинній,
інформаційній, місіонерській та інших. Вони проводять соціальну роботу в
таких суспільно-значущих напрямках як: збереження моральності і спокою в
суспільстві; духовна, моральна, культурна, патріотична освіта і виховання
дітей та молоді; духовно-моральне і патріотичне виховання воїнів і
співробітників правоохоронних установ; благодійницька і соціальна
діяльність; збереження, відродження й розвиток історичної і культурної
спадщини; робота з профілактики правопорушень; духовна і матеріальна
допомога особам, які перебувають у місцях позбавлення волі; діяльність з
охорони навколишнього середовища; підтримка інституту сім’ї, материнства і
дитинства; підтримка і захист державної стабільності.
Треба зазначити, що багатовекторність своєї соціальної діяльності
православні Церкви прописали у сучасних соціальних концепціях [3, 4, 5].
Особливого значення регламентація особливостей церковного соціального
служіння набула в офіційному документі РПЦ «Про принципи організації
соціальної роботи в РПЦ», якою користуються в своїй діяльності і
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представники УПЦ МП. Так, у цьому документі надається наступне
визначення: «Соціальне служіння Церкви (церковна добродійність, церковна
соціальна діяльність, діаконія – це ініційована, організована, координована
діяльність, що фінансується Церквою, має на своїй меті надання допомоги
людям, які мають потребу, грошовими коштами, майном, радою, працею.
Соціальне служіння Церкви не може стримуватися або обмежуватися
релігійними, національними, державно-політичними або соціальними
рамками» [6]. Cоціальне служіння є одним із провідних видів діяльності
священнослужителів, тому багато вищих духовних навчальних закладів
православних Церков (як на території України та Росії, так і в європейських
країнах – Греції, Словакії, Румунії, Болгарії) готують священнослужителів за
спеціалізацією «Християнська соціальна робота». Цей процес соціального
служіння в Україні можливий за умови реформування системи православної
богословської освіти, що відповідає викликам сучасності.
Соціальна робота православних Церков має охоплювати всі сфери
життєдіяльності людей (мотивація, виховання, освіта, професійна діяльність,
родина, бізнес, культура, побудова образів майбутнього), оскільки саме у
соціальній сфері задовольняються життєві інтереси. Розробка соціальної
доктрини кожної української православної Церкви та конкретна практична
концепція соціальної роботи церковних парафій набувають всезростаючого
значення. Про це постійно нагадував, зокрема, покійний Предстоятель УПЦ
МП Блаженніший Митрополит Київський та всієї України Володимир,
наголошуючи, що «соціальне вчення – це відповіді Церкви на найбільш
насущні питання сучасної людини» [1].
Слід зауважити, що не лише наукові, соціологічні, а й звичайні
людські ідеї, уявлення, поняття, цінності не можуть бути не соціальними,
оскільки вони є результатами спільної духовної діяльності людства.
Становлення людини, її духовний розвиток, вдосконалення відбувається не
лише у світі її власних фантазій та келійних духовних зацікавлень, але
насамперед «у конкретних суспільних умовах», – зауважує професор
М. Єнікєєв [2, с. 610].
Отже, соціальне вчення православних Церков являє собою
богословське осмислення сучасного суспільного життя українців. У межах
кордонів соціальної доктрини Церкви розглядають широке коло питань щодо
природи та сенсу існування людини на землі, взаємовідносин Церков і
суспільства, характеру й спрямування соціальних перетворень у соціумі,
взаємодії соціальних інститутів.
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У
ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Притула Юлія Олегівна
студентка ІІІ курсу факультету педагогіки та психології
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
ім. В. Винниченка
Прибора Тетяна Олександрівна
доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
ім. В. Винниченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Актуальність проблеми полягає у тому, що на даний час в Україні
зростає роль морального виховання, яке полягає у тому, щоб всебічно
розвивати людину як особистість, розвивати її таланти, розумові і фізичні
здібності, та самосвідомості підростаючого покоління, яка формується у
відносинах в колективі.
Метою статті є розкрити зміст основних складових формування
особистості учнів, якими являються: розвиток їхньої моральної свідомості,
самосвідомості, у взаємовідносинах у групі та колективах. Це повною мірою
стосується педагогічних ідей і діяльності Василя Сухомлинського. Його
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педагогічна система акумулювала в собі найкращі надбання минулого і
сучасного у поєднанні з оригінальними ідеями у педагогічному процесі.
Цій проблемі надавали великого значення багато педагогів у їхній
навчально-виховній діяльності, а також вчених-науковців, що досліджували
означену проблему протягом років. До числа останніх, зокрема, належать Л.
Шульга, Є. Родчанін, Н. Бородіна, Т. Дем’янюк, С. Карпенчук, О. Сідлецька,
О. Мильникова, Д. Белей, П. Щербань, А. Мовчун та ін.
Цілий запас методів впливу на особистість є у творчій спадщині
Василя Олександровича Сухомлинського. Майстерність виховання моральних
цінностей у молодших школярів, як показує досвід практичної роботи В. О.
Сухомлинського, полягає в тому «щоб дитину з перших кроків її шкільного
життя переконували насамперед власні вчинки, щоб у словах вихователів
вона чула відгуки власних думок, переживань – усього, що народилося у
процесі активної діяльності…». Проте, ці цінності не виникають стихійно, їх
необхідно формувати, особливо на рівні моральності батьків та вчителів.
Виховання дітей молодшого шкільного віку В. О. Сухомлинський
називав «школою сердечності». Він радив дорослим навчати дітей добра,
любові, милосердя. Для цього потрібно будувати навчально-виховний процес,
так, щоб діти систематично отримували моральні знання та уявлення,
опинялись також у життєвих ситуаціях, щоб вони бачили гуманістичний зміст
вчинків і поведінки тих, хто їх оточує. Важливо, щоб учитель не тільки
розкривав зміст моральних норм правил поведінки, на конкретних прикладах
показував, як їх треба виконувати, а й ретельно стежив за неухильним
виконанням, залучав колектив до участі в контролі за дотриманням правил
його членами, це буде сприяти успішному засвоєнню їх молодшими
школярами.
Вчитель повинен домагатися того, щоб перед свідомістю вихованців
розкривалися одухотворені образи людей з духовною моральністю, які
боролися за становлення в житті ідеалів добра. Дитина не повинна вирости
байдужою, нечулою, вона має зростати у постійному піклуванні про
навколишній світ рослин, тварин, людей, доглядати і допомагати їм.
Формування духовної серцевини особистості – поглядів, переконань,
почуттів, поведінки, єдності слова і діла – найголовніше у моральноціннісному вихованні дітей [4, 421].
Вчитель з перших днів перебування дітей у школі вчить їх бути
уважними, спостерігати демонстровані їм об’єкти, запам’ятовувати їх,
слухати, уявляти, думати, висловлюватися, стежити за вимовою тощо. Тим
самим він допомагає їм усвідомлювати свої психічні процеси, дії, звертає
увагу на різні сторони їх психічної діяльності, довільно скеровувати психічні
процеси, оволодівати ними, стримуватися, керувати своєю поведінкою,
помічати й виправляти свої вади.
У формуванні самооцінки, самокритики та інших проявів
самосвідомості учнів важливу роль відіграють поведінка та взаємини у
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колективі, які в свою чергу відіграють важливу роль у формуванні духовного
обличчя людини.
В. О. Сухомлинський порушує питання про методи формування у
вихованців відчуття себе активними учасниками громадянського життя,
прищеплення їм умінь налагоджувати колективні взаємовідносини з
найвищим, найскладнішим колективом – суспільством.
Василь Олександрович розглядав вплив колективу на особистість як
серйозну проблему виховної роботи, адже, будучи дуже складним взагалі, з
духовним розвитком особистості він ускладнюється ще більше через
багатогранність і різноманітність відносин між дітьми [6, 343]. Педагог
розглядав колектив не як щось абстрактне і безлике, а як сукупність
особистостей, які мають взаємний вплив одна на одну, перебуваючи на різних
рівнях морального і розумового розвитку, і кожна, будучи неповторною,
впливає на інших, що сприяє самовихованню.
Для характеристики відносин між колективом і особистістю педагог
уперше ввів поняття «доторкання людини до людини». Саме через ці
доторкання колектив і впливає на особистість, і від характеру цих доторкань
залежить яким саме буде цей вплив: чи він буде збагачувати особистість, чи
навпаки руйнувати особистість. Сухомлинський зазначав, що для реалізації
виховної ролі цих «доторкань» є взаємодія декількох елементів механізму
впливу колективу на особистість.
«Чим яскравіше духовне життя, тим глибше духовне збагачення»[4,
403]. Виходячи з цього педагог вважає, що кожна особистість повинна
виносити з колективу багатство для свого розвитку і вносити свої багатства в
життя колективу.
«Могутня виховна сила колективу народжується тільки за тієї умови,
коли людина в школі є не пасивним споживачем знань, а творцем» [4. 472].
Педагог зосереджував увагу на тому, що вище щастя людини, тільки тоді коли
вона усвідомлює духовне життя колектив, як наслідку власних зусиль, коли
вона бачить себе як творця.
«Здатність особистості бути вихованою народжується саме там, де
вона усвідомлює й виражає себе як частинку колективу, відчуває піклування
про себе, знає, що вихователеві і всьому колективу боляче за кожний її
невдалий крок» [5, 198]. Сухомлинський каже, що у такому разі колектив діє
через емоційну сферу особистості, висуваючи до неї певні вимоги. У роботі
«Сто порад вчителеві» він підкреслює, що вимога колективу до особистості
одночасно повинна бути і турботою, і захистом [5, 218].
«Від того, що думає про людину колектив, залежить її думка про
себе, рівень вимогливості до себе» [5, 502]. Взаємодіючи з членами
колективу, школяр порівнює себе з іншими дітьми, учиться об’єктивніше
оцінювати свої фізичні й розумові сили, свої якості, знаходячи критерії для
об’єктивної оцінки своєї діяльності.
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«Коли людина відчуває себе учасником суспільного розвитку, вона
творить не лише матеріальні цінності для людей, вона творить і саму себе» [5,
427]. Самовиховання – не тільки наслідок власного вибору особистості, а
більшою мірою наслідок життя в колективі. Дитина починає виховувати себе,
що становить важливу основу для формування поняття про себе на наступних
етапах життя і розвитку.
Отже, досвід видатного педагога переконує, що моральний розвиток
дає молодшим школярам активно виявити в житті, у стосунках з колективом
благородні почуття і прагнення, які пробуджують у них яскраві образи, що
втілюють моральні і соціальні ідеали. «Людина – писав він, – невичерпне
ціле (моральне, інтелектуальне, емоційне, творче), і знайти форми розкриття,
вираження, розвитку цього цілого тільки в одному колективі через обмежені
можливості організації відносин між членами цього колективу – завдання
нездійсненне». Педагогічна спадщина В. Сухомлинського є невичерпним
джерелом знань, порадником для сучасних і майбутніх поколінь педагогів.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНОМОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
УКРАЇНИ
Протоієрей Іван Шемедюк
керівник відділу релігійної освіти, катехізаціії,
духовно-морального виховання і просвітництва
Кіровограсдької єпархії УПЦ, бакалавр богослов’я
«Хто рухається вперед у науках але відстає у моральності, той більше
йде назад, чим вперед»
так говорив древньогрецький вчений філософ
Арістотель [2].
Альберт Ейнштейн зазначав, що «моральні якості особистості мають,
можливо, більше значення для покоління та історії, аніж інтелектуальні
досягнення» [7].
Незважаючи на те, що Україна може називатись «країною християн»,
ми спостерігаємо великі проблеми і духовні хвороби, якими страждає наш
народ:
1) Проблема наркоманії. Поширеність вживання ін’єкційних наркотиків
в Україні втричі перевищує середньосвітовий рівень. Кількість
наркозалежних – 425 тис. осіб (близько 1,3 % населення у віці 15–64 років),
згідно з останніми даними дослідження, проведеного інститутом Горшеніна, з
проблемою наркоманії безпосередньо стикається кожна десята родина в
Україні [6].
2) Алкоголізм. Сьогодні Україна на першому місці у світі за вживанням
алкоголю неповнолітніми. 40 % дітей 14–18 років систематично вживають
алкоголь. В Україні зареєстровано 900 тис. наркозалежних від алкоголю.
Щорічно їхня кількість зростає на 50 тисяч. Рівень споживання алкоголю в
Україні є одним з найвищих 20 літрів спирту на душу населення в рік, в той
час як відповідно до міжнародних норм, вимираючою вважається нація, яка
вживає понад 8 літрів спирту за рік на душу населення. Україна щорічно
втрачає більше 40 тисяч людей через алкоголь. Це 8000 отруєнь, ще 8000
кардіопатій, а також інші захворювання і нещасні випадки, пов’язані з
алкоголем [1].
3) Проблема абортів. За роки незалежності України було здійснено
близько 30 мільйонів абортів. Цей показник перевищує кількість українців,
які загинули у Другій світовій війні та під час Голодомору. Школярки в
Україні роблять приблизно 2 тисячі абортів щороку. Серед всіх факторів
безплідності на першому місці стоїть жіноче безпліддя внаслідок аборту [5].
4) Руйнація сімей і подружні зради. Більше 50 % шлюбів в Україні
закінчуються розлученням. Україна є одним з лідерів за кількістю розлучень
серед європейських країн. Приблизно 50 % розлучень в Україні припадає на
молоді сім’ї. Найпоширеніша причина руйнування сім’ї (45 зі 100 випадків)
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це подружня зрада. 65 % зрад закінчуються розлученням. Психологи
стверджують: 80 % дітей, які виросли в сім’ях, де батьки зраджували один
одного, теж будуть зраджувати, а це нові розбиті сім’ї. Пари, які живуть в
громадянському шлюбі, розлучаються ще частіше [5].
Ці проблеми негативно відображаються на демографічній ситуації
народу. За 25 років незалежності України населення держави скоротилося на
понад 10 млн. осіб. Так, 1991 року в Україні мешкало понад 51 млн. осіб. А
станом на 1 січня 2016
лише 41 млн. людей. Серед основних причин
зменшення кількості населення – висока смертність та низька народжуваність.
Основним чинником великої смертності українців є високий рівень вживання
алкоголю, тютюну та наркотиків.
Як зазначає Сидоренко Л. С., «однією з найгостріших проблем
українського суспільства на сучасному етапі його розвитку є падіння рівня
моралі, втрата духовних орієнтацій, відсутність потреби у самовдосконаленні,
саморозвитку» [4].
Розмірковуючи щодо кризи духовності, сучасні науковці вказують на
зміну ціннісних орієнтацій сучасної молоді: від загальногуманістичних до
прагматичних, меркантильних. Так, Наталія Каралаш вважає, що серед молоді
домінує неприхована антигуманна позиція. Втрачаються такі цінності, як
добро, любов, краса, гідність, вірність. «Відчуження особи від моралі в
даному випадку проявляється в тому, що моральні взаємовідносини між
людьми носять чисто діловий, комерційний характер, який позбавлений
справжнього людського, гуманістичного змісту. Відчужені люди у
відчуженому світі» [3]. Зокрема, чимало психологів відмічають велике
зростання байдужості та егоїзму. Тому питання духовно-морального
виховання є особливо актуальними у сьогоденні.
Духовно-моральне виховання є багатогранним, цілісним системним
процесом засвоєння моральних цінностей та ідеалів, оволодіння моральною
культурою, формування морального почуття, стійких моральних якостей і
навичок моральної поведінки.
Хто ж відіграє першочергову роль у процесі духовно-морального
виховання? Це, звичайно, сім’я! В сім’ї дитина закладає основи характеру
своєї особистості. Моральні стосунки в сім’ї накладають відбиток на все
життя людини, оскільки їхній вплив пов’язаний, по-перше, із сильними
переживаннями, по-друге, вони постійніші, по-третє, в них закладаються
підвалини всіх моральних ставлень людини до суспільства, до праці, до інших
людей, до Батьківщини. Саме в сім’ї дитина переймає досвід людського життя
від своїх батьків.
Є мудрий вислів «Міцність народу у міцності сім’ї». Тобто, маючи
міцну, духовно-моральну сім’ю, ми будемо мати міцний народ з стійкими
правилами морального життя. Що ми маємо сьогодні? Починаючи з ХХ ст.
відбувся розрив зв’язку поколінь між батьками та дітьми. Причиною цьому є
сучасна індустріалізація. Дуже часто вона вимагає висококваліфіковану
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вузькоспеціалізовану працю. Батьки з ранку до вечора на роботі, а діти в цей
час навчаються у школі і відвідують позашкільні навчальні заклади.
Тобто, частину часу дитина проводить у сім’ї і стільки ж у школі. Тому
сьогодні ми повинні визнати, що навчальні заклади та позашкільні навчальні
заклади мають відігравати особливу роль у вихованні підростаючого та
молодого покоління. Сюди відносимо в першу чергу і духовно-моральне
виховання.
Особливе місце у духовно-моральному вихованні може зайняти і
релігія. Зокрема, сьогодні чимало батьків віддають дітей до недільних шкіл
Православної Церкви з метою виховання духовно зрілих християн та
морально стійких громадян.
Можемо виділити три інститути, які відіграють першочергову роль у
процесі духовно-морального виховання:
1. Сім’я
2. Школа та позашкільні навчальні заклади
3. Релігійна організація. На прикладі Української Православної Церкви:
храм; недільна школа для дітей, юнаків та молоді; різноманітні гуртки:
художня студія, телевізійна студія, школа журналістики, видання дитячого
журналу, дитячі табори і т.д.
Які є практики викладання предметів духовно-морального виховання?
Сьогодні у навчальних закладах сформувалися два основні напрями розвитку
духовності особистості: світський (культурологічний) та суспільно-релігійний
(конфесійний).
Л. Хоружа, В. Киричок зазначають: «Вивчення дисципліни «Етика» –
це ствердження моральності у молодого покоління, що передбачає
формування моральних цінностей і орієнтирів, культури поведінки.
Прослухавши курс, учні повинні засвоїти основні категорії етики: добро, зло,
гідність, чесність, обов’язок, відповідальність; правила ефективного
спілкування; вміти визначати моральний зміст проблеми у ситуаціях вибору;
прогнозувати наслідки своїх дій; дотримуватися правил поведінки у
громадських місцях, взаємодії з ровесниками, вчителями, батьками тощо» [8,
с. 27].
Варто зазначити, що у багатьох країнах світу світська і релігійна етика
вже давно введені у навчальні плани загальноосвітніх закладів як окремі
дисципліни або як такі, що інтегруються у зміст інших предметів. Дані з
офіційних джерел Європейської Комісії з питань освіти дають уявлення про
цей процес: Німеччина – «Етика»; Бельгія – «Релігія або етика»; Іспанія –
«Релігія або етика»; Люксембург – «Релігійне виховання та етика»; Словенія –
«Етика та суспільство».
Аналіз європейського досвіду, зокрема Німеччини, Швеції, Литви,
Фінляндії, показує, що вивчення предметів, які містять елементи релігійного
та, зокрема, християнського світогляду, може започатковуватися винятково на
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базі партнерських стосунків між різними конфесіями, державою і Церквою,
через діалог з батьками та учнями.
Сьогодні фахівці відмічають основні проблеми і питання пов’язані з
запровадженням та функціонуванням предметів духовно-морального
спрямування:
1. Відсутність цілісного державницького бачення стратегії духовноморального виховання людини в Україні призводить до фрагментарності й
стихійності цього процесу, втручання у нього різних релігійних конфесій.
2. Однією з актуальних проблем є відсутність спеціально підготовлених
фахівців, неготовність вчителів до викладання дисциплін «Етика» та «Основи
християнської етики», недостатній рівень володіння методикою проведення
уроків, ефективності та результативності занять.
3. У викладанні курсів духовно-морального спрямування бракує
практико-орієнтованого, діяльнісного підходів подачі матеріалу. Адже учням
потрібно не лише засвоїти основні категорії етики: добро, зло, гідність,
чесність, обов’язок, відповідальність, а й правила етичного спілкування;
розвинути вміння визначати моральний зміст проблеми в ситуаціях вибору;
прогнозувати наслідки своєї поведінки; дотримуватися правил поведінки у
громадських місцях, взаємодії з ровесниками, вчителями, батьками тощо.
Результатом вивчення етики завжди є практична дія.
4. Україна є багатоконфесійною державою, тому важливим є питання
врахування конфесійних особливостей і віросповідання учнів, вибору батьків
для своїх дітей відповідних дисциплін духовно-морального спрямування.
5. Важливою є робота з батьками. Було б добре проводити курси для
батьків, де могли б подаватись поради щодо духовно-морального виховання.
Започаткувати сімейні практичні заходи: працелюбність (прибирання
території), повага людей похилого віку (відвідування будинку престарілих або
одиноких престарілих людей), милосердя (відвідування дитячого будинку) і т.
д. [8, с. 30–31]
Тому сьогодні усі, кому небайдужа доля українського народу, повинні
докласти максимум зусиль, аби вирішити питання, пов’язані з викладанням
предметів духовно-морального спрямування, та ввести на належному рівні у
навчальну програму предмети «Християнської етики» та «Етики», котрі
будуть сприяти виходу з духовного кризового стану і допоможуть
сформувати морально здоровий, процвітаючий народ.
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ЩО ТАКЕ HOMESCHOOLING, І ЧИ ПОТРІБНО ЦЕ НАШИМ ДІТЯМ?
Протоієрей Сергій Ткаченко
ключар храму преподобного Афанасія
Афонського м. Кропивницького
Одна з ключових проблем сьогоднішньої системи освіти – тотальне
зубожіння вчителів в матеріальному, психологічному та духовному планах.
Державний диплом про педагогічну освіту більше не несе в собі ніяких
гарантій професіоналізму, порядності, поваги і любові до дітей. Це трагедія,
наслідки якої ми усвідомимо через 20-30 років, коли нашою країною будуть
керувати нинішні молодші школярі. Світ змінюється, і змінюється роль
учителя. Школа більше не є єдиним джерелом отримання освіти. На сьогодні
в Україні тисячі дітей змінили школу на домашню освіту й опановують усі
предмети зі шкільної програми вдома у зручний для себе час. Так, у Києві не
ходять до школи, а вчаться вдома понад 10 тисяч дітей. В США кількість
таких дітей більше 2,5 мільйонів. Чим же приваблює батьків домашнє
навчання, або homeschooling, і чи дійсно воно є якісною альтернативою
сучасній школі? Давайте з’ясовувати.
1. Проблеми в сучасній системі освіти. Більшість батьків
незадоволені державною школою: перевантажені підручники, великі класи,
суто академічна, відірвана від життя програма, причому одна на всіх,
незалежно від здібностей і талантів, низька оплата праці, і відповідно,
кваліфікація вчителів – усі ці фактори перетворюють науку на муку для всієї
родини. Батьки помічають, що вже у п’ятому класі діти втрачають бажання
вчитися, псують зір і поставу. У середній школі часто доводиться звертатись
до психолога через депресію або агресію; страх перед вчителем, помилкою,
поганою оцінкою, дискомфорт в колективі. У старшій школі виявляється, що
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після десяти років за партою треба наймати репетиторів, щоб підготуватись
до ЗНО.
Для формування сильних рис характеру хлопчики і дівчатка
потребують відповідного прикладу сильних, вольових особистостей. Вчителі,
які часто-густо відчувають свою безпорадність, залишаючись заручниками
системи і працюючи в ній не по своїй волі і покликанню, не здатні виховувати
вільно мислячих, сильних духом людей.
Що може дати дитині вчитель, який намагається донести їй знання,
що так кричить на уроці, що зриває голос, або так лупить указкою по столі,
поки вона не зламається? Вчителі заслуговують особливої турботи і опіки з
боку держави, оскільки від їх емоційного здоров’я залежить майбутнє нації!
Знання психології, які дають в педвузі, до щоденної практики не мають
ніякого відношення. На Заході підтримкою таких програм займаються цілі
фонди, наприклад, Ashoka Foundation. Якщо програми підготовки та
підвищення кваліфікації вчителів не включають в себе розвиток навичок
емпатії, саморефлексії, емоційного інтелекту, стресостійкості і саморегуляції,
то ми не можемо очікувати від них емоційного здоров’я і професійного
довголіття.
Додайте сюди ще духовні проблеми вчителів-жінок, які зробили
аборти: вони вбили власних дітей, а ми, віддаючи їм своїх, вважаємо, що вони
будуть любити чужих, тобто наших.
Виникає питання: звідки дітям брати приклад життєстійкості і
оптимізму, як не у своїх батьків або особистих наставників?
Ще одна проблема – системі освіти дуже не вистачає чоловіків.
Хлопчиків повинні виховувати чоловіки, а не жінки. І ця проблема
починається з сім’ї, коли батько не займається вихованням сина. Далі йде
дитсадок, початкова школа – і знову нема чоловічого прикладу. І в старших
класах вчителів-жінок на порядок більше ніж чоловіків. Де хлопчику взяти
якісний приклад чоловічої поведінки? – в телевізорі, інтернеті і підворітті…
Актуальна небезпека в сучасній державній школі – це розбещення
дітей. Міністерство освіти України в рамках євроінтеграції випустило
шокуючий нормальну людину підручник з сексуальної освіти для молодшої
школи та дитячих садків, за яким до 2020 року повинні навчатися всі діти.
Нагадаємо, що ООН випустила «Міжнародне технічне керівництво по
просвіті дітей в питаннях сексу», яке ліквідує права батьків і деморалізує
дітей, диктаторські нав’язуючи їм руйнівну ідеологію гомосексуалістів, бо
зобов’язує вихователів дитсадків та вчителів шкіл викладати дітям
обов’язкову тепер на Великому Заході «гендерну ідеологію гомосексуалістів»
і навіть їхні збоченські практики. Незважаючи на заперечення різних державчленів ООН новий документ під назвою «Міжнародне технічне керівництво
по просвіті дітей в питаннях сексу» («International Technical Guidance on
Sexuality Education») наказує всім країнам світу пропагувати аборти без
повідомлення батьків і гомосексуальні збочення для дітей, починаючи з
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5 років, у всіх освітніх установах світу. Вчені вже попереджають, що основна
небезпека «Нових стандартів сексуалізації дітей від ООН» полягає в
кардинальній зміні традиційних моральних норм і в зміні світогляду дітей в
рамках одного покоління.
Саме через це «нормальні» батьки у всьому світі намагаються знайти
альтернативу школі, щоб не тільки дати своїм дітям кращі знання й зберегти
їх психічне здоров’я, але й захистити дітей від розбещення.
2. Яка альтернатива шкільній освіти є сьогодні в Україні? У
новому Законі «Про освіту» сімейна, або домашня, освіта подається як одна з
форм організації навчального процесу. Однак окремого нормативного
керівництва з переведення саме на таку форму навчання поки що немає.
Згідно з Конституцією України та міжнародним законодавством, саме батьки
відповідають за освіту дитини. І організувати цю освіту вони можуть на свій
розсуд. У прийнятому нещодавно Законі «Про освіту» сказано, що основними
формами отримання освіти є:
– інституційна (очна, заочна, дистанційна або мережева освіта);
– індивідуальна (екстернат, домашня освіта, педагогічний патронаж,
освіта на робочому місці);
– дуальна (змішаний тип навчання: частково в навчальному закладі,
частково на робочому місці).
Тобто, батьки можуть забезпечити дитині навчання як у звичайній
школі, так і за допомогою інших методів, передбачених законом.
ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ. В разі такої форми навчання школа
повинна створити індивідуальний план навчання для конкретного учня, який
навчається вдома. При цьому педагоги цієї школи повинні проводити заняття
з дитиною за місцем її проживання відповідно до індивідуального розкладу.
Щоб перевести дитину на такий режим навчання, потрібні:
– заява від одного з батьків або законного представника;
– наказ керівника навчального закладу;
– погодження органу управління освітою.
До пакету документів, який надається в школу, також потрібно
додати:
– документ про наявний рівень освіти;
– довідку за формою первинної облікової документації № 080-1 (для
осіб, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад; осіб з
особливими освітніми потребами; а також тих, кому необхідно проходити
медичне лікування протягом більш ніж одного місяця).
Здається, що нічого складного в цьому немає. Однак законодавство
побічно встановлює межі можливостей для індивідуального навчання,
передбачаючи таку форму в першу чергу для тих, кому звичайний формат не
підходить за станом здоров’я. Але навіть маючи «показання» до такого
формату навчання, домогтися його може бути складно, оскільки це додаткове
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навантаження для вчителів (яке не оплачується) і школи в цілому, тож
нашому проханню не особливо зрадіють.
ЕКСТЕРНАТ передбачає самостійне (часто прискорене) освоєння
навчальних предметів відповідно до державного стандарту загальної
середньої освіти.
Ця форма навчання також може діяти при школі. Вона, як і
індивідуальне навчання, має бути безкоштовною, але пов’язана з деякою
бюрократичною тяганиною. По-перше, не всі школи мають екстернат, тому
навчальний заклад ще доведеться підшукати (зазвичай нам порадять
найближчий в територіальному відділі освіти, куди потрібно звернутися в
першу чергу для обґрунтування причини екстернату). По-друге, нам можуть
відмовити в екстернаті, якщо ми не маємо «вагомих» причин (наприклад,
медичні підстави, довідка з музичної чи спортивної школи, випередження чи
відставання за шкільною програмою на рік, часті переїзди родини тощо.).
Тільки після позитивного рішення територіального відділу освіти в
школу для зарахування дитини можна подавати документи.
В 1997 році у Києві відкрилась «Школа екстернів» – це був перший
заклад для тих, хто хотів вчитись самостійно. Раз на півроку дитина пише
контрольну з кожного предмету, отримує оцінки, а згодом і заповітний
атестат. Зараз кількість таких закладів збільшилась.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ має на увазі отримання освіти за
програмою одного з навчальних закладів і під контролем його педагогів, але
без необхідності особистої присутності в класі. Тут вже легше – нікому не
потрібно доводити своє право на таку освіту. Потрібно просто знайти
акредитований навчальний заклад і подати до нього стандартний пакет
документів. Єдиний недолік – дитина дуже багато часу проводить біля
комп’ютера, щоб виконати і відіслати на перевірку результати навчання.
З 2008 року таке навчання запровадили на базі Сімферопольської
школи № 31. У 2014 році учнів із Сімферополя на пільгових умовах прийняла
до себе приватна гімназія «Очаг» у Харкові. На жаль, державних шкіл з
дистанційною формою навчання в країні не має.
В 2013 році Державний експеримент по сімейній освіті на базі
Переяслав-Хмельницької школи-інтернату дав батькам можливість офіційно
вчити дітей вдома. Згідно з договором між школою і родиною, батьки
«самостійно організовують та здійснюють навчальний процес з учнем
відповідно до державних навчальних програм та забезпечують дотримання
вимог Державного стандарту початкової, базової і повної середньої освіти».
Школа супроводжує учня, оцінює його знання і видає табель чи атестат.
Все було б добре, якби було багато таких приватних шкіл, які
пропонували б дистанційну форму та екстернат, а оплата за навчання була б
доступною (на сьогодні вона коливається від 2000 грн до 90000 грн). Але
рейтинги таких приватних шкіл за результатами ЗНО, наприклад, за минулий
рік невеликі: в Харкові приватні школи займають з 17 по 102 місце з
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201 школи, а ось у Києві з 393 шкіл місця розподілені з 4 до 338. Можна
платити величезні гроші (наприклад, 90000 грн на рік в Приватній школі
«Афіни» м. Києва), а особливого результату не буде (в рейтингу минулого
року з 393 шкіл Києва – тільки 158 місце).
Є ще один варіант – альтернативна школа. Навчання в ній не так
дорого коштує, як у приватній, але з огляду на те, що в Україні 16500
звичайних шкіл (державні та приватні разом), то явище альтернативних шкіл
складає менше одного відсотка. І в майбутньому це явище не стане
розповсюдженим.
3. Хоумскулінг (homeschooling) – один із кращих шляхів
вирішення проблеми якісного навчання і виховання. Досвід сучасної
домашньої освіти (хоумскулінга) в США сягнув за 40 років, і деякі країни
світу та пострадянського досвіду вже переймають цей досвід. Причина в тому,
що хоумскулери сильно випереджають своїх ровесників з державних і
приватних шкіл, причому незалежно від освіти батьків або конкретного стилю
навчання вдома.
Хоумскулери отримують високі показники на іспитах і виграють
конкурси на знання орфографії. Вони добре взаємодіють як з ровесниками,
так і з дорослими. Діти, які спочатку мали проблеми в навчанні, перевищують
очікування оточуючих. Випускники-хоумскулери впевнено вступають в
коледжі, роблять кар’єру і створюють власні сім’ї.
У проведеному загальнонаціональному дослідженні хоумскулінга в
Америці хоумскулери отримали на 34-39 балів вище норми за стандартними
тестами. У хоумскулерів середній показник близько 84 балів за мовами,
точними і суспільними науками і близько 89 балів з читання, тоді як середні
показники школярів перебувають на рівні 50 балів. Дослідження також
продемонструвало, що навіть якщо батьки не були вчителями за освітою, це
не зробило істотного впливу на ці результати: навіть якщо жоден з батьків не
здобув вищої освіти, при домашньому навчанні діти виходили на середній
рівень 83 бали – трохи менше, ніж набирали діти з освічених сімей (86 балів).
Прибуток сім’ї є ще одним фактором, який помітно впливає на
успішність учнів в державних школах: чим вище прибуток родини, тим вище
оцінка дітей на стандартних тестах. А при дослідженні домашньої освіти
з’ясувалося, що доходи сім’ї складали лише незначний вплив на успішність
учнів. І навіть ті хоумскулери, які представляли найбідніші сім’ї, набрали
значно більше балів в тестах, ніж учні державних шкіл.
Відмінність домашньої освіти від шкільної полягає в тому, що батьки
самі організовують навчальний процес. Між дитиною і батьками
налагоджується дуже міцний взаємозв’язок. Авторитетом для дитини стають
батьки, а не лідер у класі. Вдома вся увага батьків спрямована на дитину
протягом всього заняття (порахуйте скільки часу вчитель приділяє дитині в
класі з 30 учнів за 45 хв.). В школі дитина спілкується переважно з
однолітками і це дуже відрізняється від реального життя. Адже ми маємо
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спілкуватися із людьми різних вікових груп. Фактично знаходитися у класі
загальноосвітньої школи – це не природні соціальні умови.
Домашнє навчання дозволяє приділяти більшість часу здоров’ю,
спорту, мистецтву, профільному навчанню – за умови, що обов’язковий
державний стандарт діти опанують самостійно. Звичайно на уроки
витрачається 2-3 години на день. І дитина «включається» в процес не по
дзвінку, а коли їй зручно. Тому засвоєння нових знань відбувається
ефективніше. Решта вільного часу – це гуртки, домашній побут і дозвілля. Ще
й економиться домашній бюджет: не треба витрачати кошти на шкільну
форму, навчальні матеріали (всякі робочі зошити, які зазвичай йдуть до
підручників), не треба оплачувати проїзд і всі фонди класу, школи, ремонти й
дні народження вчителів тощо.
При домашньому навчанні батьки й діти самі корегують
індивідуальний процес навчання на дому, на противагу звичайній школі, де
процес навчання обмежений програмою і не враховує особисті здібності
дитини. Діти навчаються за тими книжками, підручниками, відео-лекціями,
які батьки вважають більш інформативними і зрозумілими. Дитина
усвідомлює той факт, що важливі знання, а не оцінки, і у житті вона перш за
все розраховуватиме на власну думку, на свої знання, на себе. В домашніх
умовах приділяється більше уваги тим предметам, які є цікавими для дитини і
батьки мають змогу підвищити самооцінку дитини, підтримуючи її,
акцентуючи увагу на її можливостях і успіхах.
У «домашніх» дітей вищий рівень впевненості в собі і набагато рідше
зустрічаються проблеми поведінки; вони краще соціалізовані, більш
самостійні і доброзичливі, менше потрапляють під вплив ровесників, вони
щасливіші, краще підготовлені до життя і набагато більш впевнені в собі в
порівнянні з їх ровесниками-школярами.
На жаль, в нашій країні обмаль досвіду з хоумскулінгу, хоча кількість
хоумскулерів зростає і вже починають з’являтися асоціації батьків та
проводитися семінари з цього питання. Хоумскулінг – це гідна альтернатива
школі, але тільки за умови правильного і відповідального підходу батьків.
4. Висновки. Коли нарешті з’явиться положення безпосередньо про
домашню освіту (вона передбачає абсолютно вільний формат навчання
дитини без втручання органів і установ освіти), стане зрозуміло, як такий вид
навчання організувати на практиці і чи буде він дійсно доступний всім. А
поки що батькам доводиться дотримуватись правил дистанційного,
індивідуального навчання або екстернату. І хоча це теж свого роду домашня
освіта, вона не позбавлена тісного зв’язку зі школою і необхідності доводити
свої права адміністраціям шкіл і територіальним органам освіти.
Сімейна (домашня) освіта в тому сенсі, який передбачає новий Закон
«Про освіту», залишає єдиний зв’язок дитини зі школою у вигляді
обов’язкової здачі ЗНО та отримання атестата. Батьки і вчителі хоумскулерів
прив’язані до програм. Раз на місяць, семестр, рік дитина має пройти
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оцінювання, щоб перейти до наступного класу або отримати атестат. Тому
доводиться балансувати між перевантаженим сухим підручником і
актуальними для дітей і дорослих знаннями. Щоб реанімувати програму,
часто необхідно розробляти власний курс з дисциплін, підбирати матеріали,
писати опорний конспект.
Як бачимо, домашнє навчання потребує часу, самоорганізації і
бажання батьків ділити своє життя з дітьми. Це можливо, але важко для
родини. Тому не дивно, що батьки об’єднуються у сімейні школи.
Світ змінюється і змінюється роль батьків. Зважаючи на кризу
системи освіти, думаючим і відповідальним батькам неминуче доведеться
брати більшу відповідальність за освіту своїх дітей. Ні держава, ні приватні
школи на сьогоднішній день не здатні підготувати дитину до дорослого
життя. Що ми знаємо про те, яким буде життя через 10 років?
Нинішні часи вимагають від нас небувалої гнучкості і постійного
калібрування цінностей – що дійсно важливо, а що другорядне. Якщо ми
хочемо, щоб наші діти росли здоровими і щасливими, батькам доведеться
навчитися самостійно вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку своєї
дитини.
Домашнє навчання має на увазі високу свідомість, відповідальність і
залученість батьків у виховний і освітній процес. Це зовсім не завжди означає
стати вчителем для своїх дітей і присвятити їм весь свій час, але все ж таки
рішення про хоумскулінг передбачає деякі зміни в способі життя сім’ї.
Отже, питання, поставлене на початку, залишається відкритим.
А яку відповідь дати на нього – кожна родина повинна вирішувати
самостійно…
ART-КОУЧИНГ У ФІЛОСОФІЇ МИСТЕЦТВА:
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Самчук Олена Олександрівна
доцент кафедри соціології та суспільних наук Академії праці,
соціальних відносин і туризму Федерації
профспілок України, кандидат філософських наук, доцент
Коучинг (від англ. Coaching – тренерство, консультування) –
інструмент особистісного й професійного розвитку, формування якого
почалося в 70-х роках XX століття. Джерела коучингу лежать у спортивному
тренерстві, позитивній, когнітивній й організаційній психології, в уявленні
про усвідомлене життя й можливостях постійного й цілеспрямованого
розвитку людини, формування її цілісної «я – концепції».
Насамперед, слід надати визначення, дефініцію коучингу. Існує
декілька визначень коучингу, з найвідоміших: коучинг – це мистецтво
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створення, за допомогою бесіди й поведінки, середовища, яке полегшує рух
людини до бажаних цілей, так, щоб воно приносило задоволення. Коучинг –
це процес створення коучем умов для всебічного розвитку особистості
клієнта. Коучинг – це мистецтво сприяти підвищенню результативності,
навчанню й розвитку іншої людини, її консультування.
Варто зауважити, що коучинг – це триваючі відносини, які
допомагають людям одержати виняткові результати в їхньому житті, кар’єрі,
бізнесі або в суспільних справах. За допомогою коучингу клієнти
розширюють сферу пізнання, підвищують ефективність і якість свого життя.
Коучинг – це система реалізації спільного соціального, особистісного й
творчого, креативного потенціалу учасників процесу розвитку з метою
одержання максимально можливого ефективного результату.
Слід наголосити, що існує чотири базові етапи коучингу: постановка
мети, перевірка реальності, вибудовування шляхів досягнення й, властиво,
досягнення (він ще називається етапом волі). Відмінність коучингу від усіх
видів консультування – ставка на реалізацію потенціалу самого клієнта.
Наявні такі види коучингу, а саме: за сферою застосування,
вирізняють кар’єрний коучинг, бізнес-коучинг, коучинг особистої
ефективності, лайф-коучинг, політичний коучинг, арт-коучинг. Кар’єрним
коучингом останнім часом називають кар’єрне консультування, що включає в
себе оцінку професійних можливостей, оцінку компетенцій, консультування з
кар’єрного планування, вибір шляху розвитку, супровід у пошуку роботи та
інші пов’язані питання. Вирізняють також індивідуальний коучинг,
корпоративний (груповий) коучинг.
Насамперед для детального осмислення феномену коучингу
розглянемо концепти базові в коучингу: Коуч (англ. Coach) – фахівець,
тренер, що проводить тренування. Поняття «коуч» з’явилося ще в кінці
XIX століття, так стали називати професійних тренерів в групових і
одиночних видах спорту. Клієнт – людина або організація, що замовляє
послуги тренування рис або навичок. У термінології, використовуваній
британськими тренерами, людину, що одержує послугу коучинга, також
називають гравцем. Сесія – особливим чином структурована бесіда тренера з
клієнтом/гравцем. Формат коучингу – це спосіб взаємодії між клієнтом і
тренером у процесі коучингсесії, а також засіб такої взаємодії. Коучідентичність – ототожнення себе коучем.
Зауважимо, що ідентичність – це самототожність, розглядається як
форма ґраничного самоусвідомлення цілісності особистісного досвіду, процес
усвідомлення особистісної самототожності як вираз внутрішнього самостояння,
саморівноваги, який, зокрема може відбуватися в процесі версифікаційного
розгалуження смислу у конструюванні та породженні мистецького твору, у
ідентичності особистості митця.
Важливу роль відіграє арт-коучинг, згідно якого надається
консультування арт-коучем щодо мистецтва. Мистецтво – одна з форм
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суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відображає дійсність у
конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У
широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі,
галузі; майстерність. Розвиток мистецтва як елемента духовної культури
обумовлюється як загальними закономірностями буття людини й людства, так
і естетично-художніми закономірностями, естетично-художніми поглядами,
ідеалами й традиціями, зокрема і у філософії мистецтва. Філософія мистецтва
– сфера філософського знання, що вивчає природу мистецтва, включаючи такі
загальні поняття, як інтерпретація, репрезентація, вираз, образ, тема і форма.
Тісно пов’язана з естетикою, філософським вченням про красу, прекрасне і
смак. Основні задачі арт-коучингу у філософії мистецтва: аналіз характерних
рис сучасного мистецтва, його зв’язків із сучасною культурою; аналіз
основних етапів еволюції сучасного мистецтва та визначення тенденцій
подальшого розвитку; дослідження зв’язків між традиційною та сучасною
філософією мистецтва; визначення ролі мистецтва у соціумі тощо.
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Проблема духовності цікавила людство в усі часи. Це проблема
досліджувалась багатьма науками. До визначення цього поняття у вчених не
має одностайної думки. Кожний науковець розуміє поняття «духовність» порізному.
Поняття «духовність» завжди мало у філософії важливе значення, і
відіграє визначну роль у ключових проблемах: людина, її місце й призначення
у світі, зміст її буття, культура, суспільне життя. І тому такі філософи:
Платон, Аристотель, Григорій Сковорода вважали, що поняття «духовність» є
похідним від слова «дух» (лат. «spirit» та грец. «pneuma»), що означає
рухливе повітря, повівання дихання, носія життя.
Уже в первісну епоху складаються перші уявлення про духовність.
Але це поняття ще не розмежовувалось від тілесної суті. Вперше Платон
відокремив тілесне і духовне, визначив, що духовність – це специфічна
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людська властивість, а тілесне – це нижче, те, що закладене природою
людині. Аристотель теж відокремив ці поняття, але розглядав тілесне й
духовне як рівно необхідні.
Новий підхід виробляється у християнській традиції. Тут духовність
наділяється новим обличчям, і вважається, що духовність притаманна людині
розумній, що виділяє її з тваринного світу, та уподібнює Богу.
Духовність – це ідеал, до якого прагнула людина у власному
розвитку, орієнтація на вищі, абсолютні цінності [8; 507] .
На думку вчених поняття «духовність» – це категорія етики, яка
визначає моральний вимір людської життєдіяльності, це живе джерело
доброчесностей людини, її моральна спроможність та вища цінність. [5; 23]
Духовність – це загальнокультурний феномен, який уміщує в собі не
тільки абстрактно-теоретичні цінності й ідеали, а й вчинки по совісті, істині і
красі [4, 120]
Обміркування проблеми духовності стає силою і в сучасній
українській філософії. Публікуються дедалі більше праць присвячених
різноманітним її аспектам. Українські дослідники, як і їх попередники,
наполягають, що: духовність – це спосіб розбудови особистості [2, 203]. На
думку Бориса Кримського духовність – це зустріч з самим собою, своєю
душею, внутрішнім Я. Це – вихід до вищих цінних інстанцій формування,
конструювання особистістю самої себе. Це провідний фактор розумової
гармонізації світу зовнішнього та внутрішнього, їх узгодження з моральними
законами. Це цінний зміст та спрямованість буття людини.
Проблема духовності ще в період античності мала вагоме значення.
Більшість вчених: Алкемеон, Геракліт, Демокріт, Анаксимен, Арістотель,
Декарт вважали, що основою поняття духовності є душа. Поняття душі вони
розуміли, як віддзеркалення історичної зміни впливу на психіку людини. У
багатьох цих вчених саме душа представлялась однією із видів речовин. Для
Геракліта і Демокріта – душа це вогонь. Анаксимен пов`язує душу з сонцем.
Духовність – це пізнання світу, себе, змісту призначення себе в світі
[10; 103].
Психологічний словник подає нам таке визначення духовності:
Духовність – це індивідуальна вираженість в системі мотивів
особистості двох фундаментальних потреб, ідеальної потреби пізнання і
соціальної потреби жити, діяти «для інших» [10; 105].
Духовність характеризується добрим відношенням людини до
оточуючих його людей, турботою, увагою, готовністю прийти на допомогу,
поділити радість й горе. Об`єктивна користь духовної діяльності людини
діалектично пов`язується з її суб`єктивною безкорисливістю, де нагородою є
задоволення, під час пізнання навколишнього світу; карою цьому є почуття.
Проблема духовності є однією з головних проблем сучасної
педагогіки. Це питання висвітлено у працях таких вчених: С. Соловейчика,
І. А. Зязюна, Г. М. Сагача, В. М. Сагоновського.
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Мій педагогічний досвід десять років, і я впевнився у правильному
виборі професії. Найголовніше в праці вчителя-впевненість і надія на те, що
наші діти будуть гідними, мудрими, достойними дорослими людьми. Що ж
для цього потрібно? Головне-це духовність, чистота помислів. Ще
Сухомлинський писав, що коли дитина втрачає віру у правду, то стає «або
озлобленою, жорстокою, або ж безвільною і лицемірною, дволичною і
брехливою – яким би бур’яном не проросло насіння безвір'я, дитина стає
морально товстошкірою, для неї не існують етичні цінності»
Недаремно наша держава прийшла до розуміння необхідності
впровадження в програму навчання курсу християнської етики. Майбутнє
нашої держави, яка має багату тисячолітню християнську культуру, залежить
від християнського виховання, від змісту тих цінностей, які закладаються в
юні серця, від усвідомлення ідентичності зі своїм народом, історією,
традиціями, від мудрої книжки, рідного слова.
Дбаючи про виховання молоді, ми повинні показати глибину,
мудрість, добро, красу Божих Заповідей, які були дороговказом для наших
дідів та прадідів.
Вироблена поколіннями християнська культура та традиції виховання
дітей і молоді є надбанням, духовним скарбом, якого не вдалося нікому
знищити, навіть у найтяжчі роки нашої історію сьогодні відродження України
безпосередньо пов’язано з вихованням дітей та молоді на кращих народних
традиціях. Постала необхідність повернутися до наших християнських
джерел, з яких беруть початок усі цінності людського життя: любов (до
матері, рідних, людей, Батьківщини), добро, милосердя, віра, надія, чесність,
справедливість. Лише пробуджуючи в душах дітей віру в ці вічні ідеали,
можна сподіватися на духовне оздоровлення суспільства. Вивчаючи
християнську етику в українській школі, ми відкриваємо дитині світ її рідної
культури, традиції її попередніх поколінь, і ці знання сьогодні є ознакою
людини культурної та освіченої. Скажу більше, для того, щоб суспільство
могло вижити та зберігти свою унікальну культуру, воно повинно обов’язково
передавати – наслідувати ті духовні, цінностні орієнтири, на яких воно
утримувалось всю історію свого існування, починаючи з часів Київської Русі.
Для нас це сотні і сотні років. Головне зараз, запобігти можливості отримати
ушкодженим, або замінити закордонним проповідництвом весь скарб
духовного досвіду нашого народу, а мати відкритий та широкий доступ до
освітнього простору Української Православної Церкви на шляху духовної
творчої діяльності.
В основу реформування системи освіти за Національною доктриною
покладена духовність, бо духовна реабілітація людини – вища мета України.
Релігійне виховання у школі не суперечить її світському характеру, а
розглядається як складова частина національного виховання в цілому, тому
що духовність породжує шляхетність, допомагає людині стати людиною, а
нації – нацією. У християнській моралі сконцентровані найвищі цінності
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європейської цивілізації, тому християнські аргументи залишаться
найвагомішими. Адже, щоб виховати здорову, культурну спільноту людей,
нам необхідна цілюща сила християнської моралі.
Починаючи з дошкільного та молодшого шкільного віку, педагог
поступово вводить дітей у світ національних духовних цінностей. Основним
завданням школи повинно бути: вивчення і збереження наступності
культурних та релігійних традицій українського народу; посилення моральноетичного виховання школярів, виховання любові до людини, Батьківщини,
оточуючого світу, будь-якої форми життя. У дітей необхідно формувати
усвідомлення себе і свого життя через призму вищих цінностей моралі,
гуманістичної етики; стверджувати своє справжнє «Я», того, що є людина і
якою має бути.
Завдяки такому підходу дитина зрідниться зі світом і відчуватиме
його своїм.
Ще зауважу, що у процесі духовного виховання дітей не слід
орієнтуватись на швидку віддачу, а на результати, які, можливо, не відразу
яскраво помітні, але обов’язково будуть. Вчитель тут не «жнивує» – про
епілог буде говорити саме життя. Але дуже важливо, щоб вчитель
християнської етики був для школярів живим прикладом і носієм високих
етичних і моральних якостей.
Нехай Боже благословення на благочестиву справу – виховання дітей
– допоможе перелити в них світло християнського вчення, опромінювання
надії на Бога, щоб у різних життєвих ситуаціях наші вихованці керувалися
тільки християнською мораллю.
При вихованні добрих почуттів (любові, милосердя, співчуття та ін.) я
використовую різноманітні форми навчання: читання Святого Письма,
слухання духовної музики, ознайомлення з основами іконографії, перегляд
фільмів відповідного змісту, малювання, поезія, конкурси, вікторини,
кросворди, дискусії, семінари, інтегровані уроки, та уроки з використанням
сучасних інформаційних технологій навчання. Ознайомлюю дітей з
основними християнськими моральними цінностями; виховання почуття
поваги до традицій роду, українського народу, любові до батьків і
Батьківщини; формування особистості на засадах загальнолюдських
цінностей
(чесність,
мудрість,
щедрість,
лагідність,
покірність,
справедливість, доброзичливість) та на основі українських християнських
історичних традицій; сприяння глибокому пізнанню світу дітьми,
самопізнанню, розкриттю та реалізації потреби дітей творити добро;
формування почуття національної гідності.
Особливий наголос роблю на естетичному факторі. Краса
навколишнього світу, космосу є відблиском небесної краси. Через зовнішні
видимі форми, рослинний і тваринний світ, красу людського генія дитина
повинна навчитися спостерігати вічну красу Небесного Царства як
первообразу естетичних форм.
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Проводячи урок, широко використовую унаочнення: відео, СД-диски,
Біблію, картини, слайди, ікони, вироби декоративно-прикладного мистецтва,
художню літературу, музичний супровід, урізноманітнює методи та прийоми
навчання та виховання.
На уроках намагаюсь виховувати повагу до українських народних
традицій, пов’язаних з християнськими святами, використовуючи етнографічний
нариси «Звичаї нашого народу».
Також працюю з дітьми над проектами. Наприклад: «Храми Петрового»,
«Пам’ятайте наставників ваших» та інші.
Дітям пропонується самостійна робота (за згодою батьків разом
відвідуємо храм, скласти усну або письмову розповідь про те, як сім’я святкує
християнське свято, які традиції народу пов’язані з цим святом.
В Петрівському НВО уже дев’ять років працює кабінет християнської
етики, у якому діти мають можливість поглиблювати свої знання.
Нові часи вимагають нових знань, нових спеціалістів, нових форм та
методів навчання. Тому нині для забезпечення нормального повноцінного
людського життя, як ніколи, потрібне відновлення втраченого зв’язку
наукового знання з моральними цінностями, з багатим досвідом
християнського світу. Одже, величезна увага повинна приділятись тому, аби
молоде покоління, завтрішнє майбутнє нашої нації, добре знало своє
національне коріння, свою релігію, грунтовно розумілося на етичних вимогах
української та світової культур, засадах теології, формувало в собі високі риси
патріота.
Наша молодь повинна зрозуміти значення моральних християнських
традицій для формування особистого світогляду, бо традиція – це не просто
формальне повторення того, що стверджувалося в минулому, а нове
переживання вічних християнських моральних чеснот в сучасному.
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ОСНОВНІ ТЕЗИ СТРУКТУРНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛКИ
(АСОЦІАЦІЇ) УЧИТЕЛІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
(на прикладі Черкаської області)
Шляхетко Володимир Анатолійович
голова громадської організації «Асоціація
педагогів християн Черкаської області»
«…Тому пильнуйте, пам’ятаючи, що я три роки день і ніч
безперестанку зі сльозами навчав кожного з вас» Дії св.Апостолів 20:31.
1 Функціонування журналу «Слово вчителю» як часопису життя
Асоціації педагогів християн.
Для кожного педагога і дитини важливо бачити прогрес у справі,
якою займаєшся. Як говориться, «воїнів не виховують на поразках». Та:
«Молюсь, щоб ти у всьому був успішний, як успішна душа твоя» 3 Івана 1 :2.
Журнал висвітлює розробки кращих уроків, кольорові вставки –
наочність, актуальні фото сьогодення, конкурси малюнків, кросвордів, творів
та ін. По-перше – ця інформація виконує функцію заохочення. Коли дитина чи
учитель відмічені в одному з конкурсів, бачать відповідні фото, прогресувати
в цьому напрямку надалі стає багато цікавіше. Зростає бажання перемогти. В
притчах читаємо: «Камінь точить камінь, а кожна людина гострить погляд
ближнього свого».
З іншої точки зору – реклама, популяризація християнських
цінностей. Ще з давніх часів Слово Боже говорить про необхідність
обдумувати, обговорювати важливість заповідей Божих, виготовляти
різноманітні вироби, де б діти на протязі дня зустрічались власними очима з
Словом. ( Інформації про згубні звички в рази більше, що вривається без
запрошення в свідомість дітей та молоді).
З нашого ж боку – перші роки ми популяризували журнал і самі
знаходили фінанси для підписки учителям. Надалі ж – заохочували
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ознайомлених з журналом педагогів самим оплачувати за всі ті переваги, що
отримали, працюючи з вищезгаданим матеріалом.
2 -3. Забезпеченість підручниками та зацікавлені меценати. Навчання
неможливе без відповідних підручників. І на це потрібні фінанси.
Хочу зобразити невеличку картинку з життя. Наша асоціація –
громадська організація. Якось один товариш досить прямо запитав мене (з
інтонацією – без тіні сумніву): «Ну ти ж займаєшся цим з метою власного
прибутку?..». Думаю, люди, переконані в необхідності посвячувати Богу
найкраще в житті, вкладають найперше свій потенціал – чи то часу, талантів,
чи фінансів. Має бути прозорість в роботі з фінансами. Наявність цього
приваблює до співпраці як працівників, так і меценатів. «Хто чистий серцем, у
того приємність на вустах, тому і цар – друг»
І коли на відповідному рівні зроблена інформаційна робота, що є
певна кількість гідних однодумців, то далі не змарнувати б тільки милість
Божу, що явлена до нас. Фінанси повинні бути знайдені. Потрібно молитись.
Повинно докласти зусилля – не просидіти, шукати.
Крім того – для ефективного функціонування структури повинно
мати тісний зв’язок з органами управління освітою. Моніторити при потребі
самому – в яких районах, в яких школах є потреба в підручниках. Бачимо ж,
що далеко не у всіх областях робота ведеться на належному рівні.
4. Курси – теж милість Божа. Тепер ми навіть можемо допомагати в
створенні відповідної структури в інших областях. Гідний рівень викладання
на курсах забезпечують вже вкотре Огірко, Жуковський, Буковинський,
спеціалісти в межах власної області.
5. Участь в заходах на рівні держави. Олімпіади в Острозі, форуми
про сімейні цінності, заходи за участю іноземних представників різного рівня
– все це вибудовує вашу власну структуру. Спілкуючись з прогресивними
людьми з інших областей, найперше вражаєшся атмосфері спілкування,
щирості та індивідуальності кожної особистості. Особливо – на панельних
дискусіях. Кожного разу крім простого задоволення від гарно проведеного
часу («велике надбання бути благочестивим та задоволеним»), після кожної
такої зустрічі залишається безліч контактів таких, як ми, людей, що працюють
кожен в своїй місцевості, але на спільній ниві.
Далі буде співпраця. Звичайно, є багато людей, які будуть робити це
заради себе. Але повірте, у Бога досить щирих людей, які Його цінять вище
прибутку.
До нових зустрічей.
Біблія, переклад Турконяка.
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СЕКЦІЯ № 5. СІМ’Я: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЕТНОТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ
Булах Ірина Іванівна
викладач циклової комісії обліково-фінансових
та економічних дисциплін ВСП Агротехнічного коледжу
Уманського національного університету садівництва
Шиманська Олена Володимирівна
викладач циклової комісії обліково-фінансових та
економічних дисциплін ВСП Агротехнічного коледжу
Уманського національного університету садівництва
Традиція – найголовніша річ у справі досягнення реальної, а не
номінальної влади. Традиція – це можливість входження в історію. Тільки
через ту чи іншу традицію можна знайти своє місце, а отже легітимізуватися.
Поза традицією історія взагалі зависає у просторі. А тому зрозуміло, що там,
де відбувається перегляд культурних основ, культурної легітимності, питання
традиції стає ареною політичної боротьби. Рівень свідомості жінок в Україні
ще не досить високий, щоб відрізнити особистісні інтереси від сімейних.
Тому надто важливим є подальше розгалуження мережі жіночих організацій,
наближення їх до інтересів пересічної жінки, збільшення чисельності
організацій. Певна координація зусиль між жіночими організаціями сприяла б
поширенню інформації, здійснювала б вплив на громадськість та органи
державної влади, змушуючи їх порушувати і рахуватися з тими питання, які
мають особливе значення для жінок.
Розгалужена мережа жіночих організацій сприяє виходу жінок із
приватної сфери й включення їх до суспільно-політичного життя.
Самоорганізація жіночих структур розвиває у жінок навички керівників та
активістів, формує жінку як вільну особистість, як індивіда, без існування
якого неможливий розвиток громадянського суспільства та соціальної
демократії [1, с. 102].
Загальноприйнятим є той факт, що сім’я завжди розглядалася
переважно як носій досить інерційного заряду традиціоналізму, стандартів та
норм. І як цей носій діятиме у складній ситуації поліетнічності суспільства,
багато в чому залежить від співвідношення позитивного та негативного
потенціалу, що закладається в сім’ї, від тих культурно-етнічних цінностей, які
будуть домінуючими в родинному середовищі.
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Від того, чи будуть члени національно змішаних сімей відчувати себе
маргіналами або повноправними членами обох етнокультурних спільнот,
залежить людський розвиток у цілому. Такі шлюби можуть визначати
становище етносу в суспільстві, рівень його суб’єктивних та об’єктивних
зв’язків з іншими народами, рівень етнічної самосвідомості та ту роль, що
відводиться цій самосвідомості, а також гендерну структуру суспільства.
Частота гендерної взаємодії різних етнічних груп детермінується і
власне етнокультурними особливостями окремих етносів [1, с. 32]. Перш за
все це мова, релігія, традиції, звичаї та їхній вплив на особистість. Так, на
культурних традиціях відбивається схильність до певного способу життя;
крім того, етнічні особливості впливають на стосунки у родині, через що іноді
виникають суспільні стереотипи в уявленнях про те, яким буває чоловік чи
дружина певної національності. Відтак, через близькість слов’янських
культур між представниками слов’янської групи (українцями, росіянами,
білорусами) укладається найбільша кількість шлюбів. Можна стверджувати,
що зараз у соціокультурній системі все більше посилюється міжетнічна
гендерна взаємодія. І вивчення її специфіки, змін у національному складі
населення є дуже важливим для розуміння стану, особливостей і перспектив
розвитку сучасного українського суспільства.
Вивчення проблем української сім’ї передбачає врахування характеру
культурної трансмісії в нинішніх умовах, зумовленості цього процесу
наявним способом і рівнем життя населення. Широкий спектр родинних
традицій як важливого засобу підтримки міжпоколінних зв’язків уже стали
предметом зацікавленого розгляду з боку етнографів, педагогів, психологів,
що свідчить про міждисциплінарний характер цієї проблеми [2, с. 12].
Необхідність формулювання більш чітких уявлень про конкретний зміст
міжпоколінної трансмісії, її шляхи й механізми призводить до подальшої
диференціації та деталізації предмета дослідження. Варто зазначити, що в
сучасній українській сім’ї основну відповідальність за організацію цих видів
активності зазвичай несуть жінки. Проте жінки, переважно міські, часто
недостатньо використовують усі наявні тут ресурси, позаяк мало обізнані з
існуючим етнокультурним досвідом у цьому плані. Розуміючи трудність
наведеної ситуації та її очевидну тимчасовість, варто оцінити адаптивний
потенціал народних традицій харчування як засобів регуляції харчової
поведінки особистості в умовах, що склалися. Особливості «харчової»
поведінки в українській родині сучасні етнографи пов’язують особливостями
розподілу праці й характером статево-вікових ролей. У патріархальній сім’ї
приготуванням їжі займалася переважно мати сімейства, рідше варили їжу
невістки й дорослі дочки, і зовсім рідко ця справа доручалася наймичкам.
«Подавали на стіл також невістка, якщо вона була, або ж головна хазяйка. У
великій сім’ї ніколи було присісти з усіма до столу, і вона часто була
напівголодною. Існувало повір’я, що хазяйка, яка варить їжу, повинна стояти
біля печі впроголодь – інакше буцімто вся сім’я залишиться голодною».
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Звичайно, організація харчування в сім’ях заможних селян та міщан мала свої
відмінності.
Не можна недооцінювати елементів гендерної культури недалекого
минулого в житті сучасної української сім’ї, зокрема часів тоталітарного
режиму, яка відображається на сімейному укладі та характері харчової
поведінки. Так, головним елементом традиційного культурного ідеалу
гендерних стосунків радянських часів була ідея більш високого статусу
чоловіків у сім’ї та суспільстві, як і ідея про основну відповідальність жінки
(рівноправної з чоловіком працівниці) за дітей і за роль домогосподарки.
Водночас із боку держави гарантувалися певні умови догляду за дітьми.
Отже, ідеал гендерних стосунків в сім’ї того часу можна класифікувати як
досить суперечливе поєднання різних моделей.
В умовах повної трудової зайнятості жінки, зокрема міської, вплив
наведеного гендерного укладу зумовлював такі зрушення у сфері організації
харчування: 1) поступове «приміряння» чоловіками ролі організатора
харчування в родині, що в основному виявлялося у набутті досвіду
приготування нескладних страв; 2) визнання доцільності введення в сімейне
меню страв швидкої кухні (напівфабрикати) і доречності відвідування
закладів громадського харчування; 3) орієнтація у підготовці меню не лише
на смакові уподобання голови сім’ї, а й інших його членів.
Думається, що сучасні прийоми організації харчування в українській
сім’ї реалізуються на тлі низки моделей гендерних укладів. Вони мають
яскраво традиційний характер. Важливим чинником дедалі відчутнішою
традиціоналізації гендерного укладу в українській родині є значний відсоток
безробітних серед українських жінок. Тож, з одного боку традиційний стиль
харчування, який, попри соціально-економічні трансформації останнього
століття, виявився достатньо збереженим, сприяє кращій адаптації
українських родин в умовах існуючого рівня життя. Проте, з іншого боку,
традиційний статево-віковий розподіл праці в організації харчування, яка є
однією з пріоритетних сфер життєдіяльності сімей, не завжди підносить
статус жінки на належний рівень. Він може навіть гальмувати розвиток
структури сучасної української сім’ї, сприяти відродженню таких аспектів її
укладу, які вже стали здобутками далекого минулого.
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Проблема медичних абортів завжди непокоїла суспільство, а особливо
гостро це стосується ранніх (підліткових) абортів, оскільки організм дівчат ще
не повністю сформований, тож вагітність буде великим стресом для
організму, не говорячи вже про те, що не оговтавшись після першого стресу,
одразу наступає інший у вигляді медичного аборту. Також слід зауважити, що
штучний аборт є не лише медичною, а й психологічною проблемою, адже
після процедури в жінки настає стан пригнічення, можливо депресія, не
кажучи вже про вразливу підліткову психіку.
Дослідження проводилось на базі Аджамської ЗОШ. В експерименті
брали участь 50 підлітків (25 хлопців і 25 дівчат) віком від 14 до 17 років.
Була розроблена анкета та проведене опитування. В анкеті використовувалися
питання, що раніше були апробовані дослідниками та вченими в галузі
медицини. Виявлені результати дослідження говорять про те, що: підлітки
сприймають штучний аборт не як засіб контрацепції, а як негативне явище.
Респонденти усвідомлюють проблематику даного питання, тобто штучного
переривання вагітності та його впливу на подальше фізіологічне,
психологічне та духовне життя. На питання анкети «Які контрацептиви
можуть захистити від ранньої вагітності?» більшість підлітків відповіли, що
такими контрацептивами є презервативи, які не тільки захищають від ранньої
вагітності, а і від інфекції, що передаються статевим шляхом.
Відповідаючи на питання відносно відстрочення статевого життя до
повноліття, учні говорять про той факт, по-перше, що не сформовані
фізіологічно для статевого контакту, а по-друге, ранні статеві відносини
можуть призвести до незапланованої вагітності, різних інфекцій,
психологічних розладів та іншого.
Підбиваючи підсумки дослідження, можна зробити такий висновок, що
головним методом контрацепції у підлітків є перенесення статевого життя на
більш зрілий вік. Про підліткову вагітність ми говоримо як про непланову і
небажану. Велика відповідальність лягає на батьків, які повинні починати
інформувати своїх дітей про статеве життя з дошкільного віку. До початку
статевого дозрівання діти мають отримати абсолютно всю інформацію про
статевий розвиток. При спілкуванні з молодими людьми 14–16 років особливу
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увагу потрібно приділяти підготовці до сімейного життя та батьківських
функцій, психосоціальним аспектам статевого життя, питанням охорони
репродуктивного здоров’я,
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Сім’я є одним з найважливіших соціальних інститутів, що вимагає
постійного наукового вивчення. Це допомагає, по-перше, мати уявлення про
реально існуючий стан внутрішньосімейного життя і його зовнішні зв’язки,
по-друге, прогнозувати його розвиток, надавати необхідну допомогу,
координувати його взаємодію з іншими соціальними структурами держави.
Нова сучасна ситуація неминуче позначається і на сучасній сім’ї. Високий
рівень розлучень, тенденція консенсуального співжиття роблять актуальним
пошук шляхів стабілізації сім’ї та відповідного підходу до її утворення,
формування у молоді уявлень про майбутню сім’ю.
Особливо актуальною набуває ця проблема у період юності, тому що
саме в цьому віці виникають психологічні передумови для створення сім’ї
(потреба в коханні, сексуальна орієнтація, незалежність від батьків у виборі
подружжя і рішення одружитися), та відповідно питання і проблеми, які
потребують рішення і науково обґрунтованих відповідей, які юнаки і дівчата
мають навчитися знаходити в подальшому самостійно [4].
Отже, юність – завершальний етап формування особистості. За
віковою періодизацією юнацький вік поділяють на дві частини: рання юність
(14,5 – 15 – 17 років) та старший юнацький вік (18 – 25 років) [6, с. 633–634].
Разом з цим, спеціальних досліджень, які б торкалися вивчення
особливостей процесу формування психологічної готовності юнацтва до
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створення майбутньої сім’ї, не виявлено, тоді як ця проблема є дуже
важливою складовою підготовки молодого покоління до сімейного життя.
Проблема підготовки юнацтва до сімейного життя в батьківський сім’ї
знайшла своє відображення
в дослідженнях І. В. Гребенникова,
А. Н. Сізанова, А. С. Красовського. Ними виявлено, що шлюбно-сімейні
уявлення старшокласників відрізняються недостатньою повнотою, невисокою
оцінкою себе як майбутнього подружжя. Уявлення про кохання, майбутнє
сімейне життя є слабкими, уявлення про майбутнє сімейне життя формуються
переважно в батьківській сім’ї, а уявлення про чоловіка і жінку складаються у
сфері взаємовідносин з протилежною статтю. Аналіз розходжень в уявленнях
майбутнього подружжя дозволив В. І. Зацепіну, К. Вітеку і І. В. Гребенникову
виявити такі особливості: найчастіше партнери мають різні уявлення про
кооперацію домашньої праці і свою участь у ній, про виховання дітей,
способи проведення вільного часу, планування бюджету.
Т. А. Демидова зазначає, що юнаки, котрі вступили до шлюбу, дуже
часто вважає, що у сфері міжособистісних стосунків іноді все вирішується
само по собі і стає так, як було раніше. Це свідчить про низьку моральну та
психологічну готовність до сімейного життя, незнання чи нерозуміння
особливостей та проблем міжособистісних стосунків. За даними досліджень
науковців, більше 24 % сучасних молодих людей зводять почуття любові до
фізичного потягу, понад 26 % вважає, що в її основі лежить проста звичка, а
30 % – зовсім не визнають цього почуття [3, с. 86–110].
Спостерігається також і інша небезпечна тенденція – надмірна вимога
до партнера і чоловіка: це стосується здебільшого дівчат. В частини
досліджуваних виявлений практично повний перелік вимог до молодих
людей зі всіх теоретично можливих – він досягає 20 якостей. Тут виявляються
розум, краса, чуйність, лідерські якості («сильніше за мене»), забезпеченість,
допомога по будинку, чесність, комунікабельність, відчуття гумору. Якщо
при цьому вимоги будуть ригідні, вірогідність побудови успішних відносин
знижується до мінімума [2, с. 32].
Для кожної дорослої людини шлюб означає збагачення, наповнення
свого життя новим значенням і змістом. Молоді люди вірять в те, що життя
стане кращим, цікавішим після того, як вони візьмуть шлюб. Такі сподівання
лежать в основі сім’ї, яку вирішили створити двоє.
В Україні в останні роки відбувається скорочення народжуваності,
збільшення кількості розлучень, зростання кількості дітей, народжених поза
шлюбом, зростання кількості цивільних шлюбів, майже повна відсутність
знань у молоді про сімейне життя. Все це актуалізувало проблему підготовки
молоді (юнаків) до створення власної сім’ї, а особливо старшокласників до
майбутнього відповідального шлюбу, як основну проблему розвитку
майбутнього суспільства [4].
Старший школяр стоїть на порозі виходу у самостійне життя. Тому
рання юність – це вік безпосередньої підготовки підростаючої особистості до
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життя як дорослої людини. Важливі завдання юнацького віку – вибір
професії, підготовка до трудової діяльності та підготовка до вступу у шлюб та
створення власної сім’ї [1, с. 178].
Адже, старший шкільний вік – початкова стадія фізичної зрілості і
одночасно стадія статевого дозрівання. Старшокласники готові до фізичних та
розумових навантажень. Фізичний розвиток сприяє формуванню навичок і
вмінь у праці, спорті, відкриває можливості для вибору професії.
Проте статева зрілість не означає зрілості соціальної. Юність є
перехідним періодом від зрілості фізичної до зрілості соціальної. Якщо
статеве дозрівання у зв’язку із акселерацією (прискорення соматичного
розвитку і фізіологічного дозрівання дітей і підлітків) настає раніше на 2 – 3
роки, соціальна зрілість настає пізніше, оскільки більше часу потрібно для
здобуття освіти.
Саме в ранньому юнацькому віці головним новоутворенням є
відкриття власного Я, розвиток рефлексії, усвідомлення власної
індивідуальності та її властивостей, поява життєвого плану, настанова на
свідому побудову власного життя. Значної уваги у свідомості
старшокласників набуває усвідомлення ними тих якостей оточуючих людей і
своїх власних, які зумовлюють людські взаємини [7].
У юнацький період (особливо після 18 років) чимало хлопців і дівчат
хоче жити власним життям, вони вступають у ранні шлюби, народжують
дітей. У цей період настає конфлікт цінностей: норми суспільства часто
суперечать наявним ціннісним орієнтаціям особистості, сформованим у сім’ї.
Особистість стає перед вибором, при цьому є максималістом [4].
Сучасні старшокласники не отримують потрібного обсягу знань щодо
репродуктивної функції людини, культури інтимних стосунків, збереження
сексуального здоров’я з молодих років. Слід зважати також на те, що значна
кількість з них має негативний досвід виконання статевих ролей у
батьківській сім’ї. На основi концепцiї дублювання батьківських якостей
індивідум навчається чоловічої i жiночої ролi, має тенденцiю несвiдомо
використовувати в сім’ї модель відносин батькiв незалежно вiд того
подобаються вони йому чи нi.
Таким чином, на підставі аналізу ряду досліджень можна дійти
висновку, що основним механізмом формування уявлень про сім’ю є процес
ідентифікації. Ідентифікація є придбання, чи засвоєння, цінностей, ідеалів,
ролей, моральних якостей значущого іншого (моделі), особливо батьків (Л.
Гевиртц), у ній відтворюється залежне поводження у відсутності батьків,
процес ідентифікації відбувається стихійно без цілеспрямованого навчання з
боку батьків (Р.Сирс) [5, с. 84].
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Сім’я представляє собою невід’ємну частину сучасної суспільної
системи, яка в якості первинного й основного осередку суспільства тісно
пов’язана з іншими елементами цієї системи. Сім’я виступає одночасно і як
інструмент для задоволення різнопланових індивідуальних потреб
особистості (духовних, матеріальних, фізіологічних, культурних тощо), і як
соціальний інститут, який безпосередньо впливає на значну кількість
суспільних процесів.
Останнім часом проблема сім’ї в суспільному середовищі стає щораз
гучнішою. Сьогодні ми є свідками виразного погіршення стану сім’ї і
руйнування подружніх цінностей, коли кількість розлучень на державному
рівні катастрофічно зростає, особливо у перші роки подружнього життя.
Нині суспільні відносини в Україні, частиною яких є, безперечно, і
сімейні відносини, зазнають певної трансформації під впливом політичних,
соціально-економічних та інших змін. Звичайно, глобальної перебудови у
сфері сімейних відносин не відбулося. Однак багато інституцій, так би
мовити, «відреагували» на умови сьогодення, пристосувавшись, навіть на
законодавчому рівні, до реалій життя. І в першу чергу такі зміни торкнулися
інституту сім’ї. Процес «розмивання» системи норм поведінки у сфері шлюбу
та сім’ї, зміна уявлень про зміст сімейних прав та обов’язків, здебільшого
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серед молоді, тобто серед потенційно можливих батьків і матерів, так чи
інакше вплинули на класичну форму шлюбу та сім’ї і зумовили значне
поширення такої форми співжиття, як створення сім’ї без реєстрації шлюбу.
Крім того вже тривалий час фахівці звертають увагу на такий фактор, як
відокремлення сім’ї від батьківства – усвідомлене народження дитини без
батька або ж розлучення батьків.
Сім’я – це той мікроколектив, в якому дитина набуває першого
досвіду людських контактів, де, спостерігаючи за оточенням, вона засвоює
норми та правила поведінки і через брак життєвого досвіду робить висновок,
що все, що відбувається у сім’ї, повторюється у суспільстві в цілому,
приймаючи сім’ю за модель всього суспільства. Особливо важливе значення
для виховання моральних якостей дітей має особистий приклад батьків.
Батько і матір – найближчі і найбільш переконливі взірці, за якими людина,
що зростає, перевіряє і будує свою поведінку. Дитина дуже уважна і чутлива
до всього, що їй доводиться спостерігати, з чим доводиться зіштовхуватися в
сім’ї – першій і головній ниві життєвих вражень. Сім’я є тим фундаментом, де
закладаються основи виховання та формується особистість майбутнього члена
суспільства, де дитина знайомиться з правилами і нормами поведінки,
взаєминами між людьми, засвоює перші життєві уроки. Саме в сім’ї дитина
отримує перші уявлення про добро і зло, в сім’ї формується її характер,
звички, ставлення до людей. Саме сім’я закладає підгрунтя, спираючись на
яке, дитина вибірково сприймає, засвоює або ж відкидає наступну соціальну
інформацію в якості керівництва до дії.
На сьогодні чітко виокремлюються кілька проблем, з якими
стикається кожна родина в Україні.
До неконтрольованого росту сексуальної безвідповідальності
причетна вседозволяюча сексуальна освіта – гендерна ідеологія, яка у
теперішньому часі являє собою одну з найбільших небезпек для цивілізації як
такої. Адже гендерна ідеологія, яка приховується за словосполученнями
«гендерна рівність», проголошує сім’ю суспільною умовністю, заперечує
біологічну диференціацію чоловік-жінка, яка була пошанована впродовж усіх
тисячоліть, вводить поняття третьої статі і можливості її вільного вибору
(гомосексуалізм, транссексуалізм, трансвестизм…).
Іншою крайністю є впровадження ювенальної юстиції, яка нівелює
повне право родини на виховання і скерована на послаблення захисної ролі і
впливу батьків на дітей. Ювенальна юстиція розцінена як безцеремонне
втручання у родинні справи, можливість увійти в будь-який дім без
спеціального ордера, право «вилучити» дитину із сім’ї, наділення практично
безмежною владою тих чиновників, які будуть вершити долі сімей громадян
України. Таке протиставлення прав та інтересів дитини правам та інтересам
батьків та родини в цілому створює небезпеку руйнації традиційного
уявлення про сім’ю. Саме цей аспект ювенальної юстиції викликає в
українському суспільстві гострі суперечки, занепокоєння.
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Домашнє насильство – це загальна проблема, а також одна з
найбільш розповсюджених у світі форм порушення прав людини. Домашнє
насильство вважається серйозною проблемою в кожній країні, де вивчається
це питання. Сам термін «домашнє насильство» на сьогодні достатньо
розпливчастий. Не зовсім зрозуміло, що значить насильство, здійснене кимось
у домашній обстановці або в іншому місці, але вчинене членами однієї сім’ї.
Частіше всього під домашнім насильством розуміють насильство одного
члена сім’ї над іншим, насильство батьків над дитиною, дорослої дитини –
над батьками тощо.
На захисті сім’ї від насильства стоїть закон, який так і називається:
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». Проводиться
Міжнародна акція «16 днів протидії гендерному насильству».
Основною тенденцією, яку можна спостерігати сьогодні і яка є
побічним ефектом технічної революції і прискорення темпу життя, є
відстороненість сім’ї від виховання, як такого. Зайняті батьки рано віддають
дітей в руки няньок, вихователів дитячих садків, у світ комп’ютерних ігор,
планшетів і телефонів. Дитина проводить своє дозвілля не разом з батьками
або друзями у дворі, його планета занурюється у світ самотності і віртуальної
реальності. Як наслідок, ми маємо такі сучасні «виклики» для дорослих, як
«Сині кіти», «Беги или умри» тощо.
До таких проблем ніхто не може бути байдужим, адже від морального
стану сім’ї залежить розвиток народу і держави загалом. Митрополит Андрій
Шептицький на цю тему писав: «Сміло можна сказати, що щастя і моральна
вартість, як кожної людини зокрема, так і цілого народу, – а в більшому ще
ступені й ціла будучність його залежить від того, чи якраз цей корінь
[подружжя] суспільного життя і ця ділянка людського життя, в якій
скупчуються всі його справи, є здоровий і сильний… Майбутнє належить до
тих народів, у яких подружжя є річчю святою, ‒ у яких родинне життя є чисте
і святе !»
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В основі традиційної ментальності українського суспільства
знаходиться патріархальний розподіл репродуктивної (неоплачуваної) праці.
Йдеться про гендерну нерівність при виконанні хатньої роботи, коли на
дружину покладається відповідальність за сімейний добробут, зі значно
більшою затратою на це часу, ніж у її чоловіка. Тільки-но, для українського
суспільства, перш за все, для жіночої його половини, стало нормою буття
поєднання неоплачуваної праці з оплачуваною (продуктивною), з’являється
явище подвійного навантаження.
Ставлення заміжніх жінок в Україні до проблем подвійного
навантаження та відсутності у репродуктивної праці статусу економічної
зайнятості було з’ясовано автором наукової розвідки, внаслідок проведеного
анкетування 154 респонденток у м. Черкаси. Зазначене соціологічне
дослідження дало можливість з’ясувати, що учасники опитування мають різне
розуміння своїх обов’язків у господарській діяльності. Наприклад, 78 %
заміжніх жінок погодилися з традиційним гендерним розподіл репродуктивної
праці, а саме: «більший обсяг хатніх робіт є суто жіночою прерогативою», тоді
як 22 % такі традиції в їх родинах обурюють. Крім того, 91 % респондентокчеркащанок явно відчувають на собі весь тягар подвійного навантаження,
оскільки вони вважають себе відповідальними за виконання репродуктивної
праці та делегування обов’язків у цій справі членам своєї родини. Однак, був
з’ясований ще один цікавий факт, на який варто звернути увагу, – ставлення
опитаних заміжніх жінок до подвійного навантаження кардинально різниться
і, в першу чергу, залежить від ролі чоловіка в реалізації репродуктивної праці.
Що ж стосується питання комерціалізації неоплачуваної роботи, думки
респонденток також неоднозначні. Зокрема, у традиційному українському
світогляді глибоко закладена думка щодо безоплатності хатньої роботи, що
виконується у власній родині, хоча 14 % опитаних заміжніх жінок все ж таки
вважають за необхідне надати репродуктивній праці статус економічної
зайнятості.
Ключ до розв’язання проблеми подвійного навантаження криється в
егалітарному розподілі обов’язків у родині, коли подружжя нарівно виконують
продуктивну і репродуктивну працю [3, с. 94]. Для того, щоб в українських
сім’ях запанувала егалітарна модель розподілу праці, де жіноче навантаження
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явно нижче, ніж у патріархальній родині, завдяки більшому залученню
чоловіків до неоплачуваної роботи, необхідно визначити напрямки виконання
жінками продуктивної та репродуктивної праці у типових для українського
соціуму нуклеарних родинах [7, с. 168].
Сьогодні розподілення обов’язків між подружжям в українській
нуклеарній сім’ї нерівномірне й показує традиційний гендерний розподіл
репродуктивної праці, де жінка відповідає за приготування їжі, прибирання і
прання, а чоловік за ремонтні роботи та ті, що вимагають фізичної
сили [5, с.92]. Проте, в такій родині існує і спільний фронт робіт, яке
подружжя виконує разом. Скажімо, догляд за дітьми, хоча і тут присутнє
розподілення на експресивну та інструментальну працю, коли, на матір
покладається перевірка домашнього завдання дитини, а на батька – її дозвілля
[2, с. 31].
В українському суспільстві репродуктивна праця вважається
традиційно жіночою, завдяки різним чинникам, зокрема, пануванню статеворольового підходу та біологічно-детермінованих пояснень [4, с. 77]. Крім того
в ній, багато хто вбачає компенсаторну функцію для того члена родини, який
робить менший внесок у сімейний бюджет. У переважній більшості сімей,
таким членом виявляється жінка [8, с. 43].
Ще один нюанс, який сприяє гендерному дисбалансу у справі
сімейного фінансування, є нерівність в оплаті продуктивної праці на користь
чоловіків. Наприклад, традиційно нижча оплата продуктивної праці на
«жіночих» посадах; долучення жінок безпосередньо до «чоловічих» професій
лише при умові відсутності зацікавленості до них трудових ресурсів чоловічої
статі, внаслідок зниження заробітку на цих посадах; суто «жіночі» професії не
лише низькооплачувані в порівнянні з «чоловічими», а й не сприяють
кар’єрному зростанню; нерівність в оплаті праці чоловіків і жінок залучених в
одній сфері професійно-трудової діяльності [3, с. 95]. Красномовним
прикладом останнього твердження є гендерний розрив у оплаті праці в Україні
за 2017 р. машиністів метро, коли чоловік-машиніст отримав у середньому на
20 % більше, ніж його колежанка [6].
Серед безлічі причин фемінізації репродуктивної праці варто
виділити головну: відтворення гендерних стереотипів через фемінізацію
хатньої роботи. Це, коли жінка відіграє роль матері та господині, а чоловік
вважається головою родини, її годувальником [2, с. 32]. При цьому
господарювання сприймається лише як робота, яка не потребує виняткових
умінь, тому для чоловіка, з його роллю в родині, виконання відповідних
обов’язків є ганебною справою. Зрозуміло, що таке переконання не стосується
важкої хатньої роботи [1, с. 48].
Отже, світоглядні засади сучасної заміжньої жінки в Україні цілком
допускають подвійне навантаження як буденну норму. Більш того, як норму
організації сімейного життя, адже для більшості українських жінок на
першому місці традиційно стоїть родина. Їх відчуття відповідальності за
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сімейну діяльність лише зміцнюють в українському соціумі позиції
патріархального розподілу праці. Заміжня жінка свідомо чи ні, але позиціює
репродуктивну працю як добробут її родини, тоді як на професійно-трудову
діяльність дивиться як на засіб самореалізації, що дає відчуття гідності.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Большая О. Проблема неформальної зайнятості в Україні [Текст] /
О. Большая // Держава та регіони. – Серія : Економіка та
підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 45–49.
Вілкова О. Конструктивні та деструктивні вияви гендерних стереотипів
[Текст] / О. Вілкова // Український соціум. – 2004. – № 3(5). – C. 28–33.
Лавриненко Н. Гендерний розподіл домашньої праці [Текст] /
Н. Лавриненко // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний
моніторинг. – Київ : ІС НАНУ, 2008. – С. 93–95.
Марценюк Т. Гендерована робота: як ринок праці та хатня робота
конструюють гендер [Текст] / Т. Марценюк // Гендер для медій:
підручник із гендерної теорії для журналістики та інших
соціогуманітарних спеціальностей. – Київ : Критика, 2013. – C. 77–79.
Помиткіна Л., Злагодух В., Хімченко Н., Погорільська Н. Психологія
сім’ї. Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів [Текст] /
Л. Помиткіна, В. Злагодух, Н. Хімченко, Н. Погорільська. – Київ : Вид-во
Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 264 с.
Розрив у зарплаті чоловіків і жінок не зникне ще 217 р. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
https://www.ukrinform.ua/rubricsociety/2336330-rozriv-u-zarplati-colovikiv-i-zinok-ne-znikne-se-217rokiv.html
Стребкова Ю. Про патріархальність українського суспільства: у пошуках
критеріїв дифференціації [Текст] / Ю. Стеблова // Мультиверсум. Зб.
наук. праць – Київ : Знання. – 2007. – С. 168–174.
Чепурко Г. Ґендерна рівність у світі праці [Текст] / Г. Чепурко. – Київ :
МБП, 2010. – 50 с.

206

СВЯТО ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ В
СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ
Поправко Ольга Вікторівна
доцент кафедри філософії Мелітопольського
державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького,
кандидат філософських наук
Тенденції, які сьогодні визначились у різних галузях життя нашої
країни (економічній, політичній, соціальній, культурній), обумовили зміни й у
житті кожного окремого громадянина. У нових соціокультурних умовах
виникає цілий ряд проблем, пов’язаних з функціонуванням такого важливого
соціального інституту як сім’я: посилюється розшарування сімей за рівнем
доходів, розвивається депопуляція, зростає кількість розлучень, руйнується
традиційна структура сім’ї, змінюються загальноприйняті норми поведінки,
характер подружніх взаємин, взаємини між батьками та дітьми. Однак, не
зважаючи на це, сім’я продовжує виконувати покладену на неї суспільством
функцію – розвивати й виховувати нове покоління на засадах культурних
традицій народу. Важливу роль у цьому процесі виконує правильно
організоване дозвілля.
Організація дозвілля – одна з основних функцій сім’ї, мета якої
полягає в об’єднанні усіх членів родини, створенні сприятливого
психологічного клімату й раціонального використання ними вільного часу.
Проблема сімейного дозвілля пов’язана з безліччю інших проблем,
які супроводжують сучасну сім’ю. Це й її соціально-економічне становище, й
адаптація до нових економічних умов, і спрямованість сімейної політики. А
тому можемо з упевненістю стверджувати, що в сфері дозвілля відбувається
становлення сім’ї, побудова сімейного життя. Реалізація цієї концепції в сфері
дозвілля має важливе соціальне значення. Якщо дозвілля не сприятиме
нормальному відтворенню населення, вихованню дітей, продовженню
традицій, сім’я не зможе нормально функціонувати в суспільстві, вона
опиниться на шляху моральної, духовної й фізичної деградації [2].
Особлива цінність усіх форм сімейного дозвілля полягає в тому, що в
них активно включені й інтенсивно задіяні різні механізми спілкування:
сім’я – діти, сім’я – сім’я, діти – діти, діти – підлітки – дорослі. Такі контакти
надають сімейному дозвіллю емоційної привабливості, душевності, теплоти.
Внутрішньосімейні дозвільні відносини активно впливають на створення
сприятливого психологічного клімату в сім’ї, адже організація спільної
суспільно-корисної та дозвільної діяльності дорослих і дітей позитивно
впливає на зміцнення й згуртування сім’ї. Це актуалізує питання
раціонального використання вільного часу для виховання дітей і організації
дозвілля сучасної сім’ї. Велике значення має усунення стихійності в
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організації сімейного дозвілля, а також підвищення його культури, орієнтації
на активні форми використання вільного часу.
Сімейне дозвілля – це частина вільного часу, яка передбачає
добровільну й спільну участь усіх членів сім’ї у різноманітних видах як
активної, так і пасивної діяльності, що сприяє згуртуванню сімейного
колективу, яка спрямована на розвиток особистості, відновлення психічних і
фізичних сил, а також на формування батьківських і подружніх відносин, на
генерацію, збереження й розвиток моральних і культурних цінностей, норм,
зразків поведінки членів сім’ї [1].
Однією з форм сімейного дозвілля є свято. Свято супроводжувало
людину з давніх часів. Воно існувало у всіх суспільствах і виступало
необхідною умовою соціального буття [3, с. 209]. Поряд із загальною
обрядовістю існувала й сімейна, яка складала її могутній культурно-виховний
потенціал. Ці два види обрядовості здавна об’їднувала система суспільносімейних обрядів.
Дослідники святкової культури наголошують, що обрядово-ритуальні
дії беруть свої витоки й пов’язані з релігією, а не з дозвіллям. Ми з ними
повністю погоджуємося. Свята – це свого роду згустки духовної культури
народу, оскільки вони тісно пов’язані з історією, міфологією, народною
творчістю. У святах і обрядах використано накопичені людиною уявлення про
життя, космос, навколишнє середовище.
За своєю структурою свята та обряди, що їх супроводжують, – це не
просто форма дозвілля. В них містяться основні етнопсихічні, психологічні та
етнічні особливості народу. Засвоюючи їх з раннього віку, людина формує
свій світогляд. Ігри та забави, які супроводжують святкові гуляння, є
важливим етапом виховання, у процесі якого формуються такі одвічні
загальнолюдські цінності як доброта, любов, гідність, чесність,
справедливість, мудрість, мужність тощо.
У процесі історичного розвитку сім’я, як основна ланка суспільної й
соціальної організації людей, постійно набувала певного досвіду адаптації в
природно-матеріальних умовах і у формуванні духовного світу. Останній
значною мірою матеріалізувався в морально-етичній, фольклорній,
господарській і побутовій культурі народу, що сприяло творенню родинних
виховних традицій та звичаїв, які є найстійкішими елементами виховних
етнопедагогічних систем. Родинні свята відображають досвід виховання дітей
кожного народу. Рівень розвитку родинно-сімейних, побутових і культурних
традицій свідчить про високий рівень формування етносу, національності.
Тривала історична функціональність родинних традицій та звичаїв
конкретного народу є свідченням його духовної та фізичної живучості,
цивілізованості, культурної витривалості, доцільності існування у світовому
просторі. Саме тому з-поміж найчисленніших давніх традицій, мабуть, однією
з найбільш поцінованих різними народами є патріотизм – це благородне
почуття до своєї Батьківщини, яка водночас є частиною світової спільноти.
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Той, хто втрачає відчуття своєї «малої вітчизни», нездатний осягнути
надбання вселюдської культури.
«Усвідомлені й трансформовані в душу дитини національні витоки
свого народу, як зазначає В. Струмський, не є обтяжливим тягарем архаїчних
знань. Національно-громадянська спрямованість юної особистості регулює
темпи її всебічного розвитку й наближення до національного ідеалу. Без
пізнання й усвідомлення суті його ментальних ознак і характеристик, як і без
активного збагачення культурно-історичної практики свого етносу, не можна
претендувати на свою оцінку як вихованої, інтелігентної і цивілізованої
людини» [4, с. 80].
Сьогодні родинно-національні традиції та звичаї трансформуються в
новітні форми й методи культурогенної життєдіяльності сім’ї, яка базується
здебільшого на засадах прагматизму та раціоналізму, але всерівно спирається
на давні духовні ідеї нашого народу. А отже інтеграція таких форм дозвілля
як родинне свято зумовлена конкретними потребами людини у забезпеченні
спадковості поколінь, передачі соціального й духовного досвіду молодим
поколінням. Родинні свята – це та спільна історія, яка живить і єднає нашу
націю. І ми сьогодні з усією відповідальністю маємо ставитись до формування
високого національного ідеалу, гуманістичного за своїм спрямуванням і
змістом, розмаїтого й багатого на форми та способи його вираження.
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ПРОБЛЕМА ГАДЖЕТОВ В СЕМЬЕ:
ВМЕСТЕ, НО ВДАЛИ ДРУГ ОТ ДРУГА
Протоиерей Анатолий Герасимчук
настоятель Свято-Воскресенского храма
г. Кропивницкий, бакалавр богословия
Супружеская любовь, будучи самой естественной любовью, является
в то же время и самой сильной из всех видов любви. Это поистине великая
сила, которая все побеждает и все преображает. Именно любовь и истина
входят в шкалу решающих ценностей супружеской жизни. Это единственная
великая сила, которая никогда не может исчерпать себя [5].
Но, в наши дни существенно колеблются устои человеческого
общества, духовная жизнь, нравственные ценности и общепринятые обычаи
подвергаются нападкам со всех сторон. Бросается вызов, как основным
жизненным принципам, так и вековой морали.
Митрополит Иларион Алфеев в своем докладе «Православные и
католики вместе в защиту семьи» говорит, что в современном мире
происходят процессы, в результате которых семья как социальный институт
оказывается под угрозой распада и вырождения [3].
Современная семья живет в реалиях современных научных,
технических и информационных достижений. Человечество всегда пленялось
удобствами жизни, стремясь обеспечить себя достатком и легкостью
существования. В нынешнее время семья, родители и, конечно, дети, не
мыслят себя без гаджетов, которые упрощают жизнь. Но Священное Писание,
а конкретно ап. Павел, говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно;
все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1Кор.6:12). Как
же влияет информационно-компьютерная экспансия на нашу семью,
родителей и детей? Не переросло ли это благо во вред?
Развитие научно-технического прогресса повлияло на характер
общения людей, изменило стиль и способы коммуникации, выдвинув на
первое место использование электронных устройств. Человечество оказалось
пленником гаджетов, позволяющих мгновенно получать необходимую
информацию, быть на связи с родными, друзьями, коллегами, находясь при
этом в любой точке земного шара [4].
Сегодняшние дети и подростки воспринимают гаджеты как обычные
предметы обихода. Это для нас, взрослых, смартфоны вошли в обиход уже в
сознательном возрасте, поэтому восприятие и отношение к ним у нас и наших
детей разное. Для большинства родителей гаджеты – своего рода бонус,
который ребенку можно дать или не дать. Для детей же это не более чем
интересное устройство, игрушка, с которой много времени проводят папа и
мама, и именно поэтому гаджеты для них обладают особой
привлекательностью [6].
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Родители зачастую сами стают плохим примером для своих детей.
Папа и мама сами не осознано хватаются за телефон, включают телевизор или
общаются в социальных сетях, как только появится возможность и свободное
время. А в процессе воспитания постоянно поощряют и наказывают детей,
разрешая или запрещая им играть в компьютерные игры. В результате
планшеты и ноутбуки становятся главной ценностью в глазах малыша или
подростка, а желание поиграть – самоцелью. Апостол Павел увещевает
родителей: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем » (Еф. 6,4).
Последние исследования показали, что дети, которые проводят за
планшетами и ноутбуками немного времени, развиваются быстрее
сверстников, лишенных таких развлечений. Однако, дело тут именно во
временном ограничении. По-хорошему, до 3 лет малыш не должен смотреть
на любой мигающий экран дольше 10 минут в день. В 4 года этот максимум –
20–25 минут с одним перерывом. В 5–6 лет – 40–45 минут с 2–3 перерывами.
Если не знать меру, гаджеты могут отрицательно влиять и на
здоровье детей. От них можно получить следующие проблемы:
1. Раздражительность в общении с родителями, друзьями,
сверстниками, которая перерастает в открытую агрессию, гнев и крик.
2. Ухудшение зрения и осанки с самого раннего возраста.
3. Нарушение режима дня, сна и, даже, аппетита (просыпаясь,
ребенок бежит к телефону или планшету).
4. Снижение качества учебы и самого желания учиться, отсутствие
творческого мышления.
5. Леность к исполнению обязанностей по дому.
6. Равнодушие к обычным детским играм.
Как же наладить жизнь современной семьи, учитывая проблему
зависимости и родителей и детей к гаджетам? Что нужно менять в образе
жизни семьи, если случились выше сказанные проблемы?
По мнению доцента кафедры социальной работы и психологии
Тихоокеанского государственного университета г. Хабаровск А.В. Ковалевой:
«В условиях современности уже нет возможности отречься от технических
устройств. Да и есть ли в этом необходимость? Они несут в себе удобство,
комфорт, а в некоторых случаях даже необходимость. Однако в
распространении гаджетов становится главной задачей уберечь детей от
осознания приоритетности технических устройств. Главная роль в
урегулировании проблемы использования детьми гаджетов ложится, главным
образом, на плечи родителей. Здесь отражают себя различные методы и
ресурсы воспитания. Все они известны родителям в современном обществе,
однако, не осознавая степень их важности, используются родителями не в
полную силу, что дает возможность техническому прогрессу брать верх над
социальными навыками» [1].
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В вопросе воспитания в семье родителей больше всего смущают их
собственные недостатки и недостаточная подготовленность к высокой роли
воспитателя. Здесь нужно помнить, что живой христианский пример
родителей – отца и, в особенности, матери гораздо полезней назидательного
многословия. Начните вводить ограничения для себя. Не используйте
гаджеты, когда ребенок бодрствует, проводите это время с ним. Не
«зависайте» в телефоне или планшете при ребенке, отведите для этого
специальное время, тогда и у него будет меньше поводов обращать внимание
на гаджеты. Задумайтесь: в большинстве случаев новости в социальных сетях,
комментарии и количество лайков могут подождать несколько часов. Как
гласит старая английская поговорка, «не воспитывайте других, воспитывайте
себя». Гуляйте, читайте книжки, играйте в развивающие игры, делайте
домашние дела, занимайтесь творчеством.
Никогда не поощряйте детей гаджетом, придумайте альтернативный
способ. Когда вы даете ребенку гаджет, у него формируется установка, что
это хорошо. До определенного возраста все, что делается родителями,
ребенок воспринимает как правильное действие. Лучше пусть это будет поход
в цирк или зоопарк, увлекательная поездка, пикник с друзьями ребенка,
покупка новой книжки или велосипеда.
Постарайтесь сформировать нормы использования гаджетов в вашей
семье: компьютер инструмент для работы родителей, телефон для разговора,
планшет для рисования, но не для игр и бесконтрольного употребления.
Сделайте в доме зону, свободную от гаджетов. Наиболее подходящей
для этого является кухня: процесс приема пищи не должен сопровождаться
просмотром новостей, мультиков, видеороликов и прочего. У вас появится
время и место, где вы можете поговорить, обсудить домашние дела,
спланировать совместное время [6].
Залог успеха всего выше сказанного – постоянство и контроль всех
процессов семьи осуществляемое через призму Священного Писания и
духовного опыта Церкви. «Даже самые навороченные гаджеты не могут
донести до детей, что такое грех, совесть, честь, долг, отвага, стыд,
сострадание, самопожертвование. Однако именно эти понятия делают
человека Человеком, выступают культурными и нравственными регуляторами
его жизни» - говорит Пашков Александр Григорьевич доктор педагогических
наук, профессор Курского государственного университета [2].
Подводя итог, хочется обратить особое внимание на то что, причина
компьютерной зависимости у детей в одном: мобильник, планшет и
компьютер становятся для ребенка незаменимыми устройствами и занимают в
его жизни место, которое до этого пустовало. Живое общение, интерес к
проблемам детей, умение с любовью понять, посоветовать и поддержать –
самое главное в воспитании. Родители должны быть хорошим примером для
своих детей и «…ходить в непорочности своего сердца посреди дома своего»
(Пс. 100,2).
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Стихийное распространение компьютерной техники и интернета
приносит нам новые вызовы. Если в семье родители проводят за
компьютером много времени, то и ребенок едва ли не с первых шагов тянется
к нему. И рано или поздно малыш узнает, что такое компьютерные игры,
программы и прочее. Так или иначе, полностью оградить детей от
компьютера в наш век развитых информационных технологий весьма
маловероятно и придется смириться с тем, что однажды ребенок все-таки
займет свое место у монитора.
Что касается интернета, родителям в этом вопросе надо быть крайне
внимательными и осторожными. Часто бывает, что взрослые пускают все на
самотек и не задумываются о том, чему посвящен досуг их чад, какой
информации они отдают предпочтение и к чему это может впоследствии
привести.
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Можно перечислить лишь главные риски: порнография (по разным
данным, она занимает от 30 до 70% мирового интернет-трафика), насилие,
секты, пропаганда употребления алкоголя и наркотиков, инструкции
суицидов, так называемые «группы смерти», рецепты изготовления
взрывчатки и еще много такого, о чем нормальный человек даже помыслить
не может. А еще есть педофилы в чатах и социальных сетях, шантаж и
запугивание, мошенники, вирусы и прочие вредоносные программы, а также
проблема неконтролируемых покупок [2].
Причем это все не какие-то абстрактные страшилки, а реальность,
которая диктует свои нормы поведения и стандарты безопасности. Морально
неокрепший ребенок может получить непоправимый вред психическому
здоровью. Многие родители теоретически это понимают, но не знают, что
делать со стремительно развивающейся проблемой интернет-зависимости у
детей.
Интернет-зависимость – это явление, которое в последние годы
приобрело поистине впечатляющий размах. Особую опасность представляет
она для детей и подростков, ведь им гораздо сложнее самостоятельно
справиться с влечением и вовремя остановиться в своем пристрастии к
онлайн-жизни.
Если разобраться, интернет сам по себе не является хорошим или
плохим, как, например, кухонный нож, с помощью которого одновременно
можно и приготовить пищу, и убить человека – все зависит от того, в чьих
руках он окажется. То же самое и с интернетом - это просто часть
окружающего нас мира, во многом полезная и нужная. С другой стороны,
интернет – это бочка без дна, в которой есть масса негативной информации.
Являясь неисчерпаемым источником информации, интернет привлекает детей
возможностью узнать и увидеть все что угодно. Любопытный ребенок
стремится получить как можно больше: общения, игр, мультфильмов,
развлечений – и потому много времени проводит в виртуальном
пространстве, зачастую в ущерб реальной жизни. Социализацию и общение
со сверстниками заменяет фактически одностороннее онлайн-общение.
Активным играм на свежем воздухе все больше детей предпочитают сетевые
игры, далеко не всегда безобидные, а порой и откровенно жестокие. Иногда
поиск новой информации становится буквально навязчивой идеей.
В некоторых странах (США, Китай) интернет-зависимость стала столь
распространенной, что ученые предлагают относить ее к числу заболеваний.
В США даже создана специализированная клиника для лечения людей с
чрезмерной привязанностью к онлайн-играм и соцсетям.
Интернет-зависимость называют «аддикцией», то есть отклонением в
поведении, при котором у человека нарушается чувство реальности, теряется
ощущение времени, утрачивается критическое мышление, ограничивается
руководство своими поступками. Ребенок становится менее активным,
нарушается цикл сна и бодрствования. Наступает психическая и физическая
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зависимость. Механизм ее формирования очень схож с никотиновой,
алкогольной и наркотической, хотя при интернет-зависимости нет прямого
действующего вещества. Это не химическая, а исключительно психическая
зависимость, влияющая, впрочем, на те же рецепторы в центрах удовольствия
[3].
Как ни прискорбно, интернет-зависимость сейчас наблюдается даже у
малышей-дошкольников. Сегодня уже не так сильно, как еще несколько лет
назад удивляют дети, умело использующие планшет родителей или даже
обладающие собственным. Это ведь так удобно: отвлечь малыша, включив
ему развивающий мультик или полезную игру, а тем временем чем-то
заняться или попросту отдохнуть. Между тем, перекладывая на электронные
девайсы функции развлечения и воспитания детей, фактически делая гаджеты
электронной няней, родители сами строят основу будущей зависимости.
У школьников подросткового возраста зависимость от интернета может
говорить также о наличии психологических сложностей – нереализованности
в кругу общения, проблемных отношений в семье, сложностей с учебой, от
которых подросток прячется в более успешной виртуальной жизни.
Основные признаки интернет-зависимости у детей.
Не стоит, впрочем, диагностировать интернет-зависимость у каждого
ребенка, получившего доступ в Сеть. То, что современные дети некоторое
время проводят онлайн и черпают информацию из интернета, – это
нормально.
Все-таки мы живем в век цифровых технологий и многие
процессы действительно проще и удобнее осуществить виртуально.
Если поведение ребенка не изменилось, успеваемость в школе не
ухудшилась, настроение и самочувствие хорошее – причин для тревоги,
скорее всего, нет. Когда же стоит обеспокоиться?
Если ребенок стал проводить за компьютером больше времени, чем
прежде (например, более 6 часов в неделю);
если виртуальное общение стало для него важнее, чем реальное – он
пропускает школу, перестал выходить во двор и так далее;
если наблюдаются нарушения сна, аппетита, изменение привычного
режима;
если ребенок стал склонен к частым перепадам настроения,
неадекватно (агрессивно) реагирует на просьбу выключить компьютер;
если при невозможности быть онлайн он тревожен, угнетен, постоянно
вспоминает о делах «в сети»;
если ребенок неохотно рассказывает или вообще скрывает, чем
занимается в сети, что ищет, во что играет.
Для детей наиболее характерны три формы интернет-зависимости:
игровая зависимость – пристрастие к онлайн-играм;
зависимость от соцсетей – пристрастие к виртуальным знакомствам и
общению онлайн, постоянное общение в форумах, чатах, социальных сетях в
ущерб живому общению;
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навязчивый веб-серфинг - хаотичные переходы с сайта на сайт, без
конкретной цели.
Как с этим бороться?
Как и любую болезнь, интернет-зависимость проще не допустить, чем
потом лечить. Поэтому лучше всего заниматься профилактикой, а именно:
во-первых, нужно постараться ограничить во времени пребывание
ребенка за электронными гаджетами (компьютером, ноутбуком, планшетом
или смартфоном). Помимо всего прочего, гаджеты вредят зрению, плохо
влияют на осанку, есть проблемы излучения и психической нагрузки;
не оставлять без внимания первые этапы знакомства ребенка с
интернетом: поговорить, объяснить основные правила онлайн-жизни,
обратить внимание на возможность использования Сети для обучения и
саморазвития;
установить четкие рамки пользования интернетом (желательно сразу
обойтись без строгих запретов – их-то как раз больше всего хочется нарушать,
лучше просто регламентировать время нахождения в Сети);
не упускать из виду активность ребенка в соцсетях. Причем не
обязательно устанавливать слежку и тотальный контроль – достаточно
добавиться в друзья и регулярно просматривать обновления странички
ребенка, участвовать в обсуждениях;
предложить что-то вместо интернета, занять ребенка внешними
формами досуга. Это могут быть, например, секции и кружки, музыкальная
или художественная школа, походы на природу, всевозможные выставки и
музеи, конструирование моделей и так далее.
Задача состоит в том, чтобы дети всегда были заняты и не
предоставлены самим себе, ведь именно дефицит внимания родных и близких
в реальном мире толкает детей на его поиски в мире виртуальном. Также
ребенок должен находить общий язык со сверстниками, важно обратить
внимание, не замкнут ли он в себе, нет ли странностей в его поведении. Об
этом говорит и директор центра «Счастливая семья» Ирина Корчагина: «Если
подросток видит, что родителям нет до него дела, он начинает искать ответы
на свои сложные вопросы в Сети и рискует попасть в интернет-сообщества,
опасные для жизни. Поэтому важно сохранить доверительные отношения с
ребенком – сделать так, чтобы в первую очередь он обращался к маме или
папе, если в жизни (реальной или виртуальной) его что-то беспокоит. Также
важно, чтобы у ребенка был режим дня: когда прогулка, когда уроки, и точно
так же – время посещения социальных сетей. Они им нужны, полностью
запрещать их нельзя, но ограничивать время пользования нужно» [4].
Ну и конечно, очень важно, чтоб в жизни ребенка было много
увлечений и активностей, которые занимали бы его время и были понастоящему интересны. Можно научить его кататься на роликах, подарить
аквариум с рыбками, пополнить домашний запас настольных игр. Не менее
важно, чтобы свои увлечения ребенок мог обсудить с родителями, встретив
216

живой отклик и неподдельный интерес – тогда ему не понадобится искать
понимания в виртуальном мире.
Очень хорошим средством в борьбе с бесконтрольным и бесполезным
времяпровождением перед голубым экраном является посещение детьми
воскресных школ, действующих при многих православных храмах. Кроме
возможности узнать что-то о Боге и Церкви, чего многие родители своим
детям рассказать не могут, это еще и замечательная возможность пообщаться
со сверстниками и весело, а, главное, с пользой провести время. Кроме того,
именно духовное воспитание на основе как духовных, так и
общечеловеческих моральных ценностей помогает сформировать у ребенка
некий информационный фильтр, с помощью которого он сможет
самостоятельно отделять нужную ему информацию от ненужной. Об этом в
иносказательной форме замечательно говорит Господь в Евангелии:
«Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело
твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно» (Лк.
11:34).
Вообще самая главная цель педагогики в этом плане – сделать так,
чтобы ребенок смог обходиться без родителей, чтобы он сам знал, как
правильно поступить. Мы жене сможем вечно стоять у него за спиной и
наблюдать, какие интернет-страницы он посещает. Надо воспитать ребенка
так, чтобы он умел отличать добро от зла и не соблазнился вредными и
ненужными вещами.
И, конечно же, одним из самых важных факторов остается наш
собственный пример. Если мы часто сидим в интернете при ребенке, забыв о
реальности, то обязательно вспомним об этом, ведь дети копируют модели
поведения своих родителей. Иначе возникнет проблема двойных стандартов и
все наши старания пойдут насмарку, ведь лучший пример воспитания детей –
это личный пример их родителей. Если мы будем больше времени уделять
нашим детям, не заменяя общение с ними гаджетами и соцсетями и
воспитывая их на основах духовности и нравственности, то это и станет для
них лучшей профилактикой интернет-зависимости.
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АБОРТЫ. ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ И НАУКИ
Протоиерей Владимир Уваров
клирик Свято-Духова кафедрального собора г.Минска
(г. Минск. Республика Беларусь)
Человеческая жизнь величайшая ценность, величайшее благо и
величайший дар для каждого из нас.
Современная демографическая ситуация Украины и прогнозируемая
тенденция снижения рождаемости на ближайшее будущее выносит проблему
абортов на повестку дня, так как современная возможность прерывания
беременности неограниченное количество раз существенно подрывает
демографическую ситуацию украинского народа.
В сегодняшний день Украина остается лидером среди стран по
количеству абортов. По статистике Минздрава, ежегодно около 200 тыс.
Украинок прерывают беременность что превышает европейские показатели
на 17 %. При этом 60 % абортов делают по желанию женщины, 40 % по
медицинским показаниям [1].
Число абортов в развитых странах упал до исторического минимума,
в то время как в целом в мире общее количество случаев искусственного
прерывания беременности заметно увеличилась. Об этом свидетельствует
научное исследование, опубликованное журналом Lancet, сообщает
Информационно-просветительский отдел УПЦ [8].
Если в 1990 году на тысячу женщин во многих странах приходилось
46 абортов, то в 2014 году только 27 абортов. В развивающихся странах,
коэффициент абортов остался практически неизменным, снизившись с 39 до
37 на 1000 женщин.
Согласно данным украинских исследований количество абортов в
Украине на 6% больше, чем в восточноевропейских государствах и на 17 %
чем в западноевропейских. Ежегодно 20 % украинок репродуктивного
возраста идет на операцию по прерыванию беременности.
Аборт, как метод избавления от нежелательной беременности, был
известен в глубокой древности. По законодательству Древней Греции и Рима
жизнь плода не охранялась и прерывание беременности не каралось. Но эта
практика не могла быть распространена широко, так как аборт почти всегда
представлял серьёзную опасность для матери и ребенка, очень часто был
смертелен для матери. Плодоизгнание рассматривалось как безнравственный
поступок и наказывалось, когда оно проводилось в корыстных целях или по
другим низменным побуждениям. Гиппократ рассматривал плодоизгнание
как безнравственный поступок, недостойный врача. «Я не дам никому
просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного
замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария»
[6]. Клятва Гиппократа и по настоящее время является моральным принципом
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медиков. Его возвышенные слова помещают в рамку и вывешивают на стенах
многочисленных поликлиник и больниц как раз в тех местах, где ежегодно
прерываются тысячи человеческих жизней.
О ценности жизни во Всемирной Декларации Прав человека, в 3-ей
главе говорится: «Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и
безопасность своей личности» [2, с. 33].
Возникает вопрос: обладает ли всеми этими правами еще не
родившийся, находящийся в утробе матери человек? И вообще, человек ли
это или эмбрион, зародыш или часть женского тела? Не циничны ли мы,
провозглашая одно, а на деле претворяя это в нечто противоположное? Что
должно быть защищено в первую очередь жизнь человека, то есть зародыша,
или право женщины делать все, что она хочет со своим телом?
Американский врач акушер-гинеколог Бернард Натансон, бывший
директор специальной клиники абортов. Натансон за два года работы сделал
шестьдесят тысяч абортов! Но задумываясь о правильности своих действий,
он применил современные технические средства (ультразвук, электронные
исследования сердца эмбриона, эмбриоскопию, радиобиологию и другие),
изучая следующий вопрос: какую жизнь представляет собой эмбрион и когда
эта жизнь начинается?
После скрупулезных исследований Натансон понял и заявил, что «тот
факт, что эмбрион есть отдельное человеческое существо со всеми особыми,
личными характеристиками, сегодня не ставится под сомнение» [2, с. 22]. Его
исследования доказали, что это утверждение есть научая истина. Эмбрион
это сформировавшееся человеческое существо.
Для подтверждения своих выводов Натансон прибег к ультразвуковой
киносъемке аборта эмбриона 12-ти недель (трехмесячного). Этот фильм,
который называется «Безмолвный крик», доказывает, что зародыш:
1. предчувствует угрозу со стороны инструмента, которым
производится аборт;
2. чувствует опасность и выражает это тем, что а) двигается быстро и
тревожно, б) учащаются удары его сердца со 140 до 200 ударов, в) он
открывает широко рот, как во время крика, безмолвного крика.
Известный французский профессор, специалист в области клеточной
генетики Парижского Университета Иероним Лежен пишет: «Как все ученые,
которые беспристрастно наблюдают биологические явления, я считаю, что
человеческое существо начинает свою жизнь с момента оплодотворения. А
это значит, что преднамеренное уничтожение зародыша любого возраста
равносильно убийству человеческого существа» [2, с. 26].
Подводя итог, хотелось бы предложить вывод доктора Эрнста Ханта,
сделанный в одном из его социально-биологических и философских
исследований. Доктор Хант пишет: «Оплодотворенная яйцеклетка не просто
клеточная масса без особых, своих собственных характеристик. Она на этой
стадии не похожа ни на бутон цветка, ни тем более на зародыш животного
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рода. Это полностью и абсолютно есть жизнь человеческого существа, и она
имеет ту же жизнь, какую имеет новорожденный младенец, дитя, подросток и
зрелый человек. Таким образом, в аборте убивается человеческая жизнь,
человеческое существование, несмотря на то, что она, эта жизнь, стоит еще на
наиболее ранней ступени своего развития» [5]. Аналогично высказывание
Д.О’Коннор: «Беременность это период созревания нового существа, а не
превращение его в человека, так как это уже человек» [4].
Что говорит нам об абортах Православная Церковь? Церковь с самого
начала своего существования осудила уничтожение зародившейся жизни
(аборты, абортивные контрацептивы) как тяжкий грех. Поскольку
прерывается самостоятельная жизнь, которая существует на достигшем
совершенства уровне, то аборт есть убийство.
Следствием этого основного принципа, о котором активно говорили
святые отцы и учители Церкви Григорий Богослов, Анастасий Синаит,
Максим Исповедник, есть следующие положения:
1) Правило 91 6-го Вселенского Собора: «Жен, дающих врачевства,
производящия недоношение плода во чреве, и приемлющих отравы, плод
умервщляющия, подвергаем епитимии человекоубийцы» [7, Т. І, с. 583].
2) Правило 21 Анкирского собора: «Женам, от прелюбодеяния
зачавшым, и истребившим плод, и занимающимся составлением
детогубительных отрав, прежним определением, возбранено было
причащение святых таин до кончины: и по сему и поступают. Изыскивая же
нечто более снисходительное, мы определили таковым проходити
десятилетнее время покаяния, по степеням установленным» [7, Т. ІІ, с. 22].
3) Правило 2-е св. Василия Великого: «Умышленно погубившая
зачатый во утробе плод, подлежит осуждению смертоубийства. Тонкаго
различения плода образовавшегося, или еще необразованнаго у нас несть. Ибо
здесь полагается взыскание не токмо за имевшее родитися, но и за то, что
наветовала самой себе: поелику жены, от таковых покушений, весьма часто
умирают. С сим совокупляется и погубление плода яко другое убийство, от
дерзающих на сие умышленно. Впрочем подобает не до кончины простирати
покаяние их, но приимати их во общение, по исполнении десяти лет;
врачевание же измеряти не временем, но образом покаяния» [7, Т. ІІ, с. 376].
4) Правило 8-е св. Василия Великого: «… дающие врачевство для
извержения зачатого в утробе, суть убийцы, равно и приемлющие
детоубийственные отравы» [7, Т. ІІ, с. 384].
5) Пособничество в совершении аборта есть пособничество в
убийстве. Святой Иоанн Златоуст считает: «Да и для чего сеять там, где сама
нива усиливается погубить плод? где множество средств против рождения?
где прежде рождения совершается убийство; так что ты блудницу не только
удерживаешь в разврате, но еще делаешь убийцей? Видишь ли, как от
пьянства происходит блуд, от блуда прелюбодеяние, от прелюбодеяния
убийства; ибо не знаю, как и назвать это. Здесь же не умерщвляется
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рожденное, но самому рождению полагается препятствие. Что скажешь в свое
извинение? не значит ли это, что ты ругаешься даром Божьим, встаешь
против уставов Божественных, гоняешься, как за благословением, за тем, что
есть проклятье, сокровищницу рождения делаешь сокровищницей убийства,
женщину, сотворенную для деторождения, располагаешь к детоубийству?»
[3].
Таким образом мы видим, что Церковь и наука свидетельствуют, что
аборт есть убийство. Поэтому мы называя себя Людьми не можем позволить
себе допускать это в нашей жизни.
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At the present stage of the formation of the Belarusian society, the
problems arising in the youth environment are the consequence of those processes
that occurs. The country does not own those sufficient material and financial
resources to simultaneously solve all economic and social problems.
State bodies strive to significantly improve the situation in health care,
education and culture - in those spheres, where the issue of spiritual, moral and
physical formation and development of the younger generation is being solved.
In a difficult situation is a young family, which is experiencing not only
material, social, but also cultural, psychological difficulties.
The following strategies dominate in the visible youth lifestyle:
 well-being;
 providing a comfortable, measured, quiet life;
 the desire of the young generation for domestic and family
accommodation;
 striving for material prosperity;
 the desire to meet the material and spiritual needs in all spheres of life.
According to the youth, social support from the state is necessary and
important in matters of concessional lending to housing (77 %); acquisition of
education and consumer goods (43 %); employment of young professionals (53 %);
support of young families (49.5 %); organization of leisure (29 %).
In recent years, a number of positive results have been achieved in the
implementation of state youth policy [1, p. 3].
Taking into account the requests of the economic sectors, personnel are
trained: workers (employees), specialists – in institutions of vocational, secondary
and higher education. There is an effective system of identifying, selecting,
accounting and social support for gifted and talented youth. Positive results have
been achieved in organizing the employment of young people in various sectors.
To consolidate young specialists in the workplace, an effective incentive
system has been worked out (monetary assistance, a one-time allowance, an
increase in tariff rates and official salaries, monthly surcharges, and the allocation
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of rental housing). Measures have been taken to create conditions for strengthening
the family institution, to encourage young people to create a family with children,
and to improve the living conditions of young families. The system of patriotic
education of youth is established. Young people are involved in social and public
activities through self-government bodies, public associations, etc.
Work on improving the image of the working professions requires further
improvement, it is necessary to expand the training of highly qualified scientists
required for the development of high-tech industries. The actual issue remains the
promotion of talented and gifted youth, mechanisms for involving young people in
innovative activities. The number of young people implementing their own
entrepreneurial projects is growing at a rather high rate. The psychological
unpreparedness of young people for family life is noted. There are risks associated
with the socialization of young people in the web space, the narrowing of the range
of interests, the departure from reality in the virtual world, causing the need to take
measures to ensure the information security of the younger generation.
The State Program "Education and Youth Policy for 2016-2020 in the
Republic of Belarus" defines the main directions and priorities of the activities of
public administration in the field of education and youth policy:
 formation of active citizenship and patriotism among youth, its
involvement in active public activities;
 adoption of additional measures to form positive attitude to traditional
family values and responsible parenting, value attitude to health, prevention of
negative phenomena in the youth environment among young people;
 increasing the effectiveness of work on vocational guidance and organizing
the employment of young people in their free time (main work), supporting
entrepreneurship initiatives;
 development of voluntary and student movement;
 support of socially significant and public initiatives of youth, bodies of
student and student self-government, activation of activities of children’s and youth
public associations [2, p. 1].
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ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ –
ЗАПОРУКА ЦІННІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Дуняшенко Наталія Василівна
заступник директора з навчально-виховної роботи,
вчитель української мови та літератури
вищої категорії, старший вчитель
гімназії № 9 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області м. Кропивницького
Благодійна проектна діяльність виступає умовою системи виховної
роботи в процесі життєдіяльності учнівської молоді та формування
відповідних ставлень. І що відповідальнішою та проблемнішою виявиться
благодійна ситуація в очах школярів та молоді, то більше вони витратять
енергії і тим якіснішим буде результат. Адже усвідомлення виникає лише в
процесі подолання труднощів, перешкод. Моральна сутність явищ посправжньому відкривається учням і молоді лише тоді, коли вони самі зуміють
подолати труднощі самостійного аналізу та розв’язання моральних проблем.
Благодійність є важливою умовою формування і перетворення переконань на
благодійні вчинки. У процесі благодійної діяльності у дітей і молоді
формується здатність уявляти себе на місці іншої людини, бачити і
вирішувати проблеми, приймати рішення і погоджувати з ними свої дії,
утверджуються найкращі людські якості – доброта, милосердя, благочинність
тощо.
Усвідомлення школярами того, що великі справи починаються із
маленьких вчинків, призводить не лише до конкретних дій, але й до набуття
позитивного досвіду громадської співучасті.
«Нехай в Україні буде мир!», «Допоможемо бійцям!», «Повертайтесь
додому живими!» - ці та інші лозунги чуємо щодня на роботі, на вулиці, у
соцмережах. Люди збирають кошти, відправляють речі й листи в зону АТО, з
радістю зустрічають своїх героїв, котрі повернулися зі Сходу. Напружена
ситуація в нашій країні вимагає рішучих дій від дорослих, та не залишила
байдужими дитячі серця. Група учнів 10-А класу (Мельніченко Марія,
Туркулець Орина, Шароварова Вікторія) гімназії № 9 розробила проект в
рамках Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»: «Феєрія
небайдужості: З Україною в серці...».
Мета проекту: надання допомоги воїнам-патріотам, які змушені
постійно перебувати в бойовій готовності, воювати в холоді, важких умовах,
відстоюючи незалежність і безпеку України; налагодження партнерських
зв’язків між гімназією та громадською організацією «Серця матерів»;
формування всебічно розвиненої особистості, що своїми вчинками
будуватиме, створюватиме, відроджуватиме заради України; виховання
почуття обов’язку перед Батьківщиною.
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В рамках проекту були реалізовані акції: «Лист пораненому
солдатові», «Великодній кошик», «Допоможемо українській армії!» тощо.
Проект «ФЕЄРІЯ НЕБАЙДУЖОСТІ: З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ…»
Виконавці проекту: учні 10-А класу: Мельніченко Марія,
Туркулець Орина, Шароварова Вікторія (вчитель-консультант:
Дуняшенко Наталія Василівна)
Кому надається допомога:
•
воїнам, учасникам АТО.
Мета проекту:
•
Допомагати воїнам, учасникам АТО;
•
Сприяти вихованню патріотизму, миру, доброти,
милосердя, взаєморозуміння.
Етапи роботи над проектом:
•
Підготовчий
•
Збір інформації
•
Наш план дій. Реалізація проблеми
•
Презентація результатів
•
Оцінювання проекту
•
Планування подальшої діяльності
I етап:
Перелік заходів:
- формування ініціативної групи;
- круглий стіл, обговорення та ухвалення теми проекту шляхом
голосування;
- планування роботи;
- поширення інформації про проект (буклети).
II етап:
Перелік заходів:
- розробка та ухвалення питань до анкети;
- бліц-опитування;
- вивчення проблеми за матеріалами преси (робота в
бібліотечному фонді бібліотеки-філії № 16; в мережі Internet).
III етап:
Перелік заходів:
- оформлення документації;
- фотозйомка;
- участь в щорічних акціях милосердя .
У гімназії триває акція «Лист пораненому солдатові». Учні
приносять листи з малюнками, у яких висловлюють слова подяки та
сподівання на мир в Україні.
За ініціативою Учнівської Республіки в актовій залі гімназії було
проведено благодійні концерти зі збором коштів на підтримку
української армії. В акції взяли активну участь учні 5-11 класів.
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Спільними зусиллями зібрано 3240 грн, на які було придбано 8 флісових
курток і 1 МТП куртку. Речі передано бійцям, які відбувають в зону АТО.
Гімназисти долучилися до акції «Допоможемо українській армії!»
Було дане оголошення:
У нелегкий для країни час звертаємося до вас з проханням допомогти
військовослужбовцям, які воюють у зоні АТО (продукти харчування, одяг,
засоби гігієни).
Дякуємо всім, хто вже зробив свій посильний внесок в нашу спільну
справу та закликаємо активніше долучатися до справи допомоги захисникам!
Всім небайдужим! Допоможемо нашим військовим!
IV етап:
Перелік заходів:
- створення мультимедійної презентації «Феєрія небайдужості…» ;
- створення та розповсюдження відеоролика «З Україною в серці…»
V етап:
Перелік заходів:
- виготовлення демонстраційного стенду;
- презентація проведеної роботи;
- презентація виконаної роботи перед учнями школи,
представниками громади, батьками
VI етап:
Перелік заходів:
- обговорення результативності проекту, його оцінка;
- анкетування щодо перспективності дослідження
VII етап:
Перелік заходів:
- проект перспективного плану.
Учасники проекту навчилися:
- злагоджено працювати в групі задля досягнення кінцевого
результату;
- брати інтерв’ю, проводити анкетування, соціологічні
дослідження;
- узагальнювати та систематизувати отриману інформацію;
- співпрацювати з православними організаціями;
- отримали практичні вміння та навички;
- презентувати матеріали проекту;
- звітувати про виконану роботу.
Отже, проблема формування в учнівської молоді духовності й моралі
на сьогодні надзвичайно важлива і актуальна. Духовно-моральне виховання
учнівської молоді є цілісним процесом засвоєння моральних норм і правил,
розвитку моральних мотивів і навичок поведінки. На формування духовності
та моральності особистості мають вплив суспільство, сім’я як соціальний
інститут та навчальні заклади.
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Провідним завданням сучасної школи є розвиток особистості,
зокрема й духовно багатої та національно свідомої. Вагому роль у цьому
відіграє позакласна виховна робота із учнями, організована за допомогою
таких форм: колективні справи, дискусії, диспути, дебати, інтелектуальні
вечори, науково-практичні конференції, проектна діяльність тощо.
Патріотизм починається з малого – з любові до місця, де ти
народився, де живеш, з любові до своїх батьків, до своєї історії, до рідної
мови, до справи, яку ти виконуєш. Кожна людина не залежно від віку, статі,
посади повинна бути патріотом, і не має значення, чи ти президент країни, чи
учень школи – твій патріотизм – у якості виконання тієї справи, якою ти
займаєшся…
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ІННОВАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЯК ПРОЯВ
СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ
Шихненко Дмитро Вікторович
аспірант кафедри суспільного розвитку і
суспільно-владних відносин
Національної академії державного
управління при Президентові України

Успіх у перетворенні державної служби на сучасний, ефективний і
дієвий інститут залежить головним чином від самих керівників-лідерів, рівня
їх інноваційності, реалізації існуючих можливостей, втілення на практиці
високого рівня особистої культури, спроможності продукувати та генерувати
ідеї, здатності до результативного вирішення накопичених у суспільстві
проблем. Сьогодні, в контексті розбудови демократичної держави,
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оптимальною моделлю управлінця на державній службі можна визначити
саме модель, яка передбачає становлення та розвиток інноваційного
лідерства.
До принципово важливих рис суб’єкта, які зустрічаються у більшості
досліджень із даної проблематики відповідають соціальній орієнтації лідера,
слід віднести наступні: цілісність особистості, відповідальність за власну
поведінку і вчинки, духовність і моральність; цілеспрямованість і орієнтація
на розвиток (причому: як на саморозвиток, так, безумовно, і на розвиток
оточуючих). Наявність вищезгаданих характеристик, – лідерських якостей, – в
управлінця дає йому змогу здійснювати вплив на колег, підлеглих,
послідовників задля досягнення суспільно значущої мети на засадах довіри,
крізь призму загальновизнаних цінностей і аксіологічну систему самої
людини. Науковці підкреслюють, що «сучасна демократія вимагає від особи
не лише політичної активності, але й усвідомлення нею власної ролі й
значення в життєдіяльності суспільства, а також дій відповідно до власних
переконань і цінностей» [3, с. 97].
Ми цілком погоджуємося з думкою про те, що для інноваційних
лідерів найважливішими функціями політики стають «перетворення
суспільних очікувань і проблем в політичні рішення» [4]. Державні службовці
для того аби бути лідерами, провідниками системних реформ у суспільстві,
повинні володіти необхідними компетенціями щодо набуття лідерських
навичок та підвищення управлінської кваліфікації відповідно до вимог часу.
На сучасному етапі вітчизняна державна служба потребує формування нової
моделі управлінця, який насамперед орієнтується на цінності демократичної
правової і соціальної держави, служіння народові України, дотримується
морально-етичних норм, здатний ефективно виконувати покладені на нього
функції, що й актуалізує необхідність пошуку оптимальної моделі
інституціоналізації інноваційного лідерства. Нині «на порядку денному
сьогодні гостро стоїть питання про вироблення принципово нової
управлінської ідеології, спрямованої на оновлення політико-управлінської
культури, формування готовності посадових осіб та державно-управлінського
персоналу в цілому до прийняття рішень в умовах зростаючої свободи дій та
підвищення особистої відповідальності з орієнтацією на служіння народу»
[1, с. 193] – зазначає вітчизняний науковець В. М. Козаков. Разом із цим,
подальшого дослідження потребує визначення векторів становлення
інноваційного лідерства та функцій лідерів даного типу в системі державної
служби України на сучасному етапі державотворення.
Важливо також відзначити те, що інноваційне лідерство має бути
органічно вплетене в саме мереживо суспільних, – у т.ч.: владних, –
взаємозв’язків і відносин. Саме ж публічне управління, як зазначає київський
філософ Б. В. Новіков, має стати «прозорим, контрольованим, перманентно
вдосконалюваним. З перманентною ж ротацією у «вертикальній та
горизонтальній площинах». Це повинна бути узгоджена, гармонізована
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взаємодія управлінської ієрархії («вертикаль») та управлінської мережі
(«горизонталь»). На всіх рівнях. З бездоганно працюючими (оптимально
мобільними) «соціальними ліфтами». З працюючим без «заїдання»
механізмом «висування-засування». А то висуватись «хлопчики та дівчатка»
навчились добре, а ти (ну, той, чиї вони «слуги»), спробуй їх «засунь». Он, в
ВР (Верховній Раді України – Д. Ш.) закон про відзив депутата вже років 20
«розглядають», і немає сумніву, ще стільки ж розглядатимуть, якщо нічого
якісно не зміниться» [2, c. 63]. На нашу думку, певні здобутки у цьому
напрямку після Революції гідності були досягнуті, проте говорити про
можливість повноцінного впливу громадянського суспільства на діяльність
обраних народних депутатів, все ж таки, зарано.
Розвиток інноваційного лідерства в Україні необхідно розглядати в
контексті
конституювання
державної
служби
як
сучасного,
конкурентоспроможного інституту, здатного утримати найкращі кадри,
найбільш кваліфікованих і вмотивованих фахівців. Концепція лідерства
зумовлює також і основні підходи до управління людськими ресурсами на
державній службі, які мають сприяти забезпеченню успіху в реалізації
тактичних і стратегічних цілей, підтримуючи врядування на належному рівні.
Державна служба має стати місцем, де працюють справжні лідери, віддані
своїй справі – служінню громадськості, спроможні відповідати викликам часу
та адекватно реагувати у складних динамічних умовах, працюючи задля
досягнення загальносуспільного блага.
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