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діалогічну взаємодію можна об’єднати в одну групу – інтерактивні технології. Встановлено,
що зміст інтерактивного навчання розширюється на основі синтезу інноваційних ідей
багатьох освітніх педагогічних технологій. Отже, розвитку соціальної відповідальності
майбутніх офіцерів сприятиме впровадження у навчально-виховний активних форм і методів
навчання, які складають основу інтерактивних технологій.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СОВІСТЬ У ЗДАТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
ДО ГЕРОЇЧНОГО ВЧИНКУ

 «…Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю…».
(Іван Франко)

У нинішній соціально-політичній ситуації в Україні поняття подвигу або героїчного
вчинку набуло нового, більш відчутного, «живого» значення. Зараз заслуговує на увагу тема
масового героїзму людей і подвигу окремої особистості, а також чинників і особливостей
прояву, зв’язку цього феномену з відповідальністю і совістю людини.

Подвиг — це саможертовний, самовідданий героїчний вчинок, який має важливе
значення, скоєний у надзвичайно складних, небезпечних умовах з великим ризиком для
власного життя (Словник синонімів української мови та ін.). Подвиг розуміється як
готовність пожертвувати собою заради близької людини, високої ідеї, гідності і незалежності
своєї країни, її майбутнього. Здійснюючи героїчний вчинок, людина проявляє сміливість,
відвагу, самовідданість, адже являє спрямованість не на себе, а на інших. Це дія і відчуття:
діяння, яке спрямоване на досягнення певної мети, і внутрішній порив душі як прояв досвіду
попередніх поколінь, виховання, моральних принципів і переконань, власного життєвого
досвіду.

Поняття "подвиг" ("героїчний вчинок") розглядається поряд з поняттям "моральний
вчинок", який означає зробити щось за велінням власної совісті, «на свій страх і ризик», без
сподівань на загальне схвалення моральних мотивів.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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Вчиняти для людини означає бути, а не мати, і тому вчинок, у принципі, не підлягає
плануванню і не може здійснюватися „заради” чогось. Лише – в ім’я чогось», – підкреслює
український вчений В. Татенко [1]. Це, як свідчать спостереження зародження і проявів
феномену героїзму під час революції Гідності і визвольної боротьби із зовнішнім агресором,
рух не вбік чи назад від загрози здоров’ю і навіть життю, а, навпаки, назустріч ризикові в
ім’я незалежності і свободи себе самого і свого народу, з яким герой ідентифікує себе, коли
небезпека для себе сприймається значно меншої вартості, ніж загроза для людей, що поруч,
для своєї батьківщини.

На думку відомого соціопсихолога І. Кона, всі вчинки здійснюються в конкретній
ситуації», тобто визначаються не лише абстрактними закономірностями моральної сфери, а й
реальним людським спів-буттям у світі. Людська поведінка завжди має якийсь сенс, який не
просто виявляється у взаємодії індивідів, а створюється, встановлюється в нім. Усякий
особистісний сенс, включаючи "образ Я", проблематичний, причому його осереддям є не
ізольований індивід, а ситуація міжособової взаємодії. І оскільки людина виступає при цьому
перш за все як "комунікатор", то і підходити до нього слід не ретроспективно, в світлі його
обумовленості власним минулим, а перспективно, з врахуванням його життєвих цілей і
уявлень про майбутнє [7].

Слушною є думка щодо важливості розділення подвигу на яскравий вчинок-порив, на
життя-подвиг, життя-любов і антижиття, антилюдськість і т.ін. Так, в основі життя-подвигу
лежить любов до людей і опора на творення. Натомість, до людей, якими рухають ненависть,
агресія, котрим властива здатність не любити, творити і створювати, а руйнувати і
знищувати, доречно застосовувати термін "антижиття" (введений Е. Фроммом).

Філософії вчинку велике місце відведено у творчості М.  Бахтіна.  Усе життя людини
розглядається ним як „вчинення”: «Кожна думка моя із її змістом є мій індивідуально-
відповідальний вчинок, один із вчинків, із яких складається усе моє єдине життя як суцільне
вчинення, оскільки усе життя цілком може бути розглянуте як певний складний вчинок: я
вчиняю усім своїм життям, кожний окремий акт та переживання є момент мого життя-
вчинення» [6, с.12].

Вчинок – це вища форма душевно-духовної активності, не будь-яке, а обов'язково
високоморальне, відповідальне, вільне ("спонтанійне"), творче діяння, завжди є водночас і
акцією духовного розвитку індивіда, й творенням моральних цінностей (В. Роменець).  Під
героїчним вчинком, героїзмом можна розуміти екстраординарну поведінку, яка
продиктована вищими цілями.  Але що саме слід вважати такими цілями?  «Зрозуміло,
існують вищі, універсальні цінності. І продиктовані ними вчинки вважатимуться героїчними
в будь-якій культурі. Наприклад, врятування людського життя», – пояснює філософ В. Губін.
Про внутрішні джерела героїзму міркує Д.  Леонтьев:  «Коли ситуація вимагає утиснутись в
землю, герой встає на повний зріст. Він долає опір обставин, власного тіла і власної психіки.
Такий вчинок неможливий без точки опори. Але її не знайти зовні. Герой знаходить точку
опори усередині себе, у власній філософії, в своїй системі цінностей». Найбільший героїзм –
героїзм «бути»…  Просто бути,  день за днем,  коли дійсно неможливо,  немає сил,  немає
здоров'я. Не спитися, не відступити, не впасти в депресію - бути» [3].

З точки зору суб’єктної парадигми, людське життя є зсередини детермінованим
процесом, авторським здійсненням самою людиною сутнісного проекту свого
індивідуального буття. Онтологічний імператив „бути суб’єктом” є загальнолюдським
вираженням суверенності дійсної людини, вільної і водночас персонально відповідальної
перед собою й іншими за результати своїх діянь, із самого початку „винної” за все, що з нею
відбувається і від неї залежить, вважав Ж.-П. Сартр. Він вимагав визнання абсолютної
відповідальності людини за кожний її життєвий крок [5].

Українська школа психології вчинку В. Роменця акцентує увагу на визначенні вчинків
як неповторних, творчих, відповідальних, моральних актів, здійснюючи які, людина реалізує
свою сутнісну міць, зростає як непересічна вільна особистість і неповторна індивідуальність
[1]. По М. Бахтіну, В. Роменцю та ін., кожен психічний феномен, у тому числі людська
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думка, з усім її вмістом складає особистісно-відповідальний вчинок. А з сукупності вчинків
складається життя людини.  Тому  життя —  це суцільний чин,  коли можна сказати:  «Я
вчиняю, а значить, існую». «Відповідальний вчинок один долає всіляку гіпотетичність, адже
відповідальний вчинок є здійсненням рішення вже безвихідно, непоправно і безповоротно;
вчинок — останній підсумок, всесторонній остаточний підсумок…; вчинок стягує,
співвідносить і вирішує в єдиному і неповторному і вже достатньому контексті і сенс, і факт,
загальне і індивідуальне, реальне й ідеальне, адже все входить в його відповідальну
мотивацію;  у вчинку вихід з можливості в унікальність тільки раз і назавжди».  І,  якщо
вчинок вершиться не стільки від особи, скільки від самого буття, він також «святий,
безгрішний», і навіть — не суб'єктивний. Ось чому, вчинок «як універсальний принцип і
спосіб самовідтворення буття, інтегруючого в собі його найвищі і найзагальніші цінності,
дає можливість людині, що вчиняє всім своїм життям, стати воістину «безсмертною»,
залучитися до вічності» ( В. Татенко, Т. Титаренко) [2].

Героїчний вчинок – це подвиг, який вимагає від людини найбільшого напруження
волі і сил, пов’язаний з подоланням надзвичайних труднощів. Герой приймає на себе
розв’язання виключно складного завдання, покладає на себе більшу міру відповідальності і
зобов’язань, ніж це можливо у звичайних умовах загальноприйнятими нормами поведінки.
Подвиг пов’язаний з самовідданістю, являє собою вибір, який досягається з ризиком для
життя, здоров’я. Звершення героїчного вчинку висвітлює особистість, що бере на себе
відповідальність [4, с.19].

Роздуми про себе і смисл свого існування украй болісні, бо залишають людину
наодинці з власною совістю, вважав І. Кон [7]. А совість є ознакою відповідальності,
відмова від якої рівносильна відмові від свободи,  капітуляції перед зовнішніми силами.  Це
здатність чути, вести діалог, "прислухатися до голосу совісті", до "вищого я" особистості.

Людина є не пасивним споглядачем будь-яких соціальних подій. Останні завжди
розглядаються нею як учасником. Відповідальна людина має право стверджувати: я
відповідаю всім своїм життям, кожний мій акт і переживання є моментом мого життя як
відповідальності. Внутрішній світ відповідальної особистості завжди відкритий для
соціальних потреб, пріоритетів, людських цінностей, вважає І. Бех [8, с. 116]. За виразом М.
Бахтіна, "свідомість людини пробуджується оповитою чужою свідомістю". При цьому "Я" не
розчиняється в іншій людині, між суб'єктами зберігається міжсуб'єктний простір чи відносна
відстань [6]. Це пояснює героїчний вчинок як спільну дію і відповідальність, спільний
порив, совість, дух, який кличе до дії, до боротьби, як у словах «Гімну» І. Франка:

«…І простується, міцніє,
І спішить туди, де дніє;
Словом сильним, мов трубою,
Міліони зве з собою,
Міліони радо йдуть,
Бо се голос духа чуть…».
Розмірковуючи про ідеальні моделі «людської подоби», які люди створюють в своїх

етико-психологічних шуканнях, С. Мусатов пише, що, наприклад, у подвигах билинного
героя Іллі Муромця деталізовано наміри народу щодо справедливості, суспільної
стабільності, особистої свободи тощо, які можуть бути реалізовані за допомогою сили духу
богатиря, а не тільки фізичної його сили [9]. Колись розхожим було відоме «Моя хата скраю
– нічого не знаю», яке начебто характеризувало українців. Але прислів’я «Моя хата скраю –
першим ворога зустрічаю», вважає М. Томенко, чи за козацьких часів, чи в інший період
люди, які обирали своє помешкання на кордоні поселення, завжди в разі необхідності були
готовими першими стати на захист своєї родини, друзів, країни. Сьогодні ми всі несемо
відповідальність за збереження свободи і незалежності нашої держави (з виступу на
Майдані, 19.02.2014 р.). І тепер це відчуває кожен українець, патріот, громадянин як
особистість нового часу і нової країни.
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У повсякденному житті, спілкуванні, вихованні, побудові майбутнього важливо
враховувати надзвичайну адаптивність людини, її здатність переосмислювати і змінювати
себе, своє життя, стосунки з іншими людьми, орієнтуючись на вищі буттєві цінності і
смисли. У сучасного громадянина важливо підтримувати піднесене почуття
відповідальності,  в основі якої лежить совість як «чистий кришталь»  (Г.  Сковорода),  як
внутрішня сила (Е. Фромм), що в критичній, надзвичайно складній ситуації вибору робить
людину здатною на героїчний вчинок, навіть за рахунок власного життя.
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Данилевич Н.М., Львівський національний
університет імені Івана Франка

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Базовою передумовою прийняття ефективних управлінських рішень у системі
забезпечення безпеки є об’єктивне та своєчасне визначення найбільш вагомих загроз і
ризиків у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Це, в свою чергу потребує здійснення
ґрунтовного аналізу та оцінки процесів, що стосуються безпекової сфери. Усвідомлюючи
важливість таких оцінок авторитетні міжнародні організації, серед яких OOН, Всесвітній
економічний форум, Європейський Союз, Організація економічного співробітництва та
розвитку, всесвітньо відомі університети здійснюють оцінки, результати яких урядовці країн
використовують для формування державної політики, цільових орієнтирів зміцнення
конкурентних переваг на світовому ринку та забезпечення національної безпеки.
Прикладами таких оцінок є Індекс людського розвитку, Глобальний індекс
конкурентоспроможності, Глобальний індекс інновацій, Індекс свободи ведення бізнесу,
Індекс процвітання країн тощо. Такі дослідження в країнах світу проводяться на
національному, регіональному, галузевому, місцевих рівнях, піддержуючи їх доцільність. На
жаль, в Україні до цього часу не створена система індикаторів, яка б дозволила комплексно
оцінювати стан національної безпеки з урахуванням екологічної складової. В уже створених
та діючих методиках оцінки соціально-економічного стану держави та окремих її територій,
часто залишається поза увагою така важлива складова, як екологічна. Про актуальність
оцінки стану екологічної сфери, результати якої мають стати основою прийняття виважених
управлінських рішень, свідчить досить сумна статистика. Загалом екологічно чистою в
Україні вважається лише 6 % її території. В Законі України «Про основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2020  року»  зазначено,  що
«антропогенне і техногенне навантаження на навколишнєприродне середовище в Україні у
кілька разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу» [1]. Використання
стратегічних природних ресурсів на території нашої країни є аномальним і перевищує у 2-3

http://filosofia.ru/o_postupkovoy_prirode_praktiki/
http://filosofia.ru/o_postupkovoy_prirode_praktiki/
http://bealpha.com/content/view/2408/41/
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	Індійський філософ Ш. А. Грош говорить: «Духовність у своїй суті є пробудженням внутрішньої дійсності нашого створіння, нашої душі, внутрішнє прагнення пізнати, відчути і ототожнити себе з нею, увійти в контакт з вищою дійсністю об'єднатися з нею, і як наслідок цього контакту – перетворити всю нашу істоту на нову, в нову особистість, в нову природу».
	В останнє десятиліття дедалі більше психологів, політологів, політичних і культурних діячів, учителів, батьків звертаються до християнських основ духовності як найбільш стійких, універсальних, не підвладних політичній та ідеологічній кон'юнктурі. Наше суспільство поступово підходить до визнання й опанування етичних основ християнства, від яких воно було штучно відлучене протягом багатьох десятиліть і до яких у більшості людей навіть було сформовано різко негативне ставлення. У контексті нашої проблеми під духовністю розуміють внутрішній світ людини, її самосвідомість. Звернення до духовності, в контексті виховання і розвитку людини, дозволяє зробити цей процес повноцінним і змістовнішим, дає людині широкі можливості усвідомити, на чому засновано її становлення як особистості і індивідуальності, в чому полягає справжній сенс її життя, на чому будується повноцінне існування і спілкування, формуються потреби зростання, реалізації своїх можливостей, породжується відчуття «духовного голоду».
	Серед багатьох проблем нашого суспільства, які трапляються у даний час, є проблема зростання та розвитку інтелектуального, духовного та фізичного компонентів людини та безпосередньо молоді. Неперервність освітнього та професійного вдосконалення особистості, звернення до загальнолюдських і національних цінностей, насамперед духовно-моральних повинна стати основним вектором духовного зростання молоді.
	До показників духовного зростання науковці відносять:
	•усвідомлення значущого вибору;
	•зростання внутрішньоїчесності, заміна критеріїв обов'язку, совісті на критерії естетичної та творчої спрямованості, коли людина починає свідомо творити своє життя;
	•зростання почуття гармонії світу, уникнення емоційного ставлення до добра і зла, оскільки це проблема свідомого вибору людиною власного шляху життя, відповідно до її розуміння світової гармонії.
	За цим стоїть напружена внутрішня концентрація психічної активності, яка виявляється саме в тому, щоб суттєво знижувалась індивідуальна чутливість до зовнішніх впливів, другорядних внутрішніх переживань, сторонніх дій. Мета формування духовності молодої людини конкретизується через систему таких завдань та положень:
	•пробудження у молоді бажання бути моральними;
	•формування ставлення до християнських цінностей як, до основи розвитку суспільно значущих рис і якостей особистості;
	•формування моральної свідомості шляхом організації моральних стосунків дітей за допомогою включення їх у стихійну або спеціально організовану діяльність;
	•формування у молоді розуміння сутнісних питань про сенс і мету життя людини та особистісного ставлення до них;
	•формування культури, толерантного ставлення до інших культур і традицій;
	•розвиток чеснот і позитивних моральних якостей, спонукання їх до самовдосконалення.
	Формування духовності на основі християнських моральних цінностей передбачає вироблення моральних вимог, що відкладаються в свідомості людини й суспільства у вигляді норм, принципів, ідеалів, понять тощо. Наступний етап цього процесу – донесення цих вимог і пов'язаних із ними уявлень до свідомості людини для того, щоб вона могла спрямувати і контролювати свої дії, ставити моральні вимоги до інших людей та оцінювати їхні вчинки. Це завдання виконується за допомогою морального виховання, яке передбачає формування моральних переконань, нахилів, почуттів, звичок, стійких моральних якостей особистості, тобто загалом моральності. Моральні цінності безвідносно до історичних епох мають неперехідний характер, моральні вимоги передаються від покоління до покоління.
	Aby wzmocnić pozycję absolwentów na rynku pracy, należy dostosować programy nauczania do wymagań rynku pracy oraz kłaść większy nacisk na kwestie praktyczne w programach nauczania. Studenci niekiedy sugerowali dokonanie zmian w prawie w takim kierunku, aby chroniło ono absolwentów przed bezrobociem oraz twierdzili, że należy zapewnić przedsiębiorcom i instytucjom lepsze warunki do zatrudniania absolwentów.
	Większość studentów czuje się przygotowana do wymogów rynku pracy w zakresie wiedzy nabytej na studiowanym kierunku, a mniejszym stopniu – pod względem umiejętności praktycznych zdobytych podczas odbywania praktyk studenckich.
	Najczęściej wskazywaną kompetencją przydatną w przyszłej pracy zawodowej była umiejętność współpracy w grupie. Ważne były również: pomysłowość/twórczość, swoboda w komunikacji interpersonalnej, elastyczność w myśleniu i działaniu, łatwość nawiązywania nowych znajomości, adaptacja do zmieniających się warunków pracy oraz zdolność do negocjacji i mediacji.
	Badani najczęściej oceniali swoje przygotowanie do wymogów rynku pracy jako przeciętne. Jednak badania uwidoczniły niepokojący fakt, że zdecydowana większość studentów obawia się o swoją przyszłość zawodową – liczy się z tym, że może wykonywać w przyszłości zawód, do którego kompetencji nie nabyli na studiach. Większość studentów uznała za główną przyczynę swojej obawy o przyszłość zawodową brak ofert pracy dla absolwentów studiów. Niepokoiła ich również duża skala bezrobocia w społeczeństwie polskim, czuli się zagrożeni bezrobociem. W przypadku problemu ze znalezieniem odpowiedniej pracy po ukończeniu nauki na studiach, większość wyjechałaby za granicę albo podjęła pracę w innym niż wyuczony zawodzie.
	Najbardziej niepokojącym faktem, jest to, że zdecydowana większość studentów była zdania, że o znalezieniu pracy po studiach decydują znajomości i układy. Pomimo że większość młodzieży czuje się zagrożona bezrobociem i jest świadoma, że po ukończeniu nauki na studiach może mieć problem ze znalezieniem pracy, to w większości uważa, że studiowanie ma sens i stanowi w życiu pewną wartość – poszerza horyzonty intelektualne, uczy samodzielności życiowej, przedsiębiorczości oraz myślenia.
	Наступним вагомим показником є Валовий зовнішній борг (ВЗБ) України, що являє собою загальний обсяг заборгованості за всіма існуючими зобов'язаннями, які повинні бути сплачені боржниками, і які є зобов'язаннями резидентів цієї економіки перед нерезидентами. Іншими словами, це загальна заборгованість країни за зовнішніми позиками і невиплаченими за ними відсотками.
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