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Упродовж всієї історії людство перебувало в пошуку оптимальної форми 
побудови гармонійного суспільства, в основі якого превалює соціальна 
справедливість, милосердя, довіра, правда, мудрість, повага до традицій, 
шанобливе ставлення до батьків, чесність, взаємоповага, мир, щастя, а люди 
є вільними та рівноправними. Цим питанням переймалися фактично всі 
видатні особи нашої планети: стародавні філософи, письменники, політичні, 
суспільні та церковні діячи тощо. Але, як би не було сумно, людство протягом 
тисячоліть наполегливо виявляє більше жорстокості, ніж толерантності та 
гуманізму. 

 Нині, у ХХІ столітті, кожного дня відбувається стрімкий розвиток сфери 
новітніх технологій (виробничих, комп’ютерних, інформаційних), науки та 
техніки. Визначною особливістю сучасного етапу розвитку цифрового 
суспільства є інтенсивне впровадження цифрових технологій в усі сфери 
людської життєдіяльності. Цифрові інформаційні технології є потужною 
продуктивною силою, що з одного боку, сприяють суттєвій інтенсифікації 
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життєдіяльності людини та забезпечують їй глобальну адаптивність і свободу 
вибору, з іншого боку − чинять вплив на розум, інтелект. За таких умов 
індивідуальність людини стає все більш відчутною, а свобода вибору 
здебільшого ілюзорною. Цифровий світ ХХІ століття – це феномен і поняття, 
що інтегрує в собі «цифрове середовище, цифрове суспільство, цифрову 
економіку та цифрову державу» [4] та «здобутки різних галузей наук» [2, с. 9]. 
Тож можливо саме в ХХІ столітті завдяки тотальній комп’ютеризації та 
стрімкому поширенню цифрового «всебачащого ока» споконвічне питання 
побудови гармонійного, чесного, справедливого суспільства нарешті 
вирішиться? Напевно саме такого висновку дійшли члени правлячої 
Компартії Китаю та винайшли оптимальну форму побудови гармонійного, 
чесного суспільства, що поєднує ідеї Конфуціанства та можливості сучасних 
ІКТ шляхом упровадження в країні з 2010 року пілотного режиму системи 
соціального кредиту. Система соціального кредиту (англ. Social Credit 
System або SCS; також трапляється назва «система соціального рейтингу») – 
це система оцінювання окремих громадян або організацій за різними 
параметрами, значення яких одержують за допомогою інструментів масового 
спостереження та використання технології аналізу великих даних [3]. Саме 
давньокитайський філософ, просвітник, політичний діяч Конфуцій вчив 
китайців бути чесними на власному прикладі. Ідеалом конфуціанства є 
створення гармонійного суспільства, в якому будь-яка особа має свою 
функцію. Гармонійне суспільство є побудованим на ідеї відданості − 
лояльності у відносинах між керівником і підлеглим, спрямованої на 
збереження всебічної гармонії й саме цього гармонійного суспільства. Так у 
його життєписах є така притча: коли він був чиновником, якась людина 
запропонувала йому хабар та запевнила, що про це ніхто не дізнається. Але 
Конфуцій відповів: «Я знаю, ти знаєш, Небо знає. Хто не знає?» [5]. До речі, 
Конфуціанство досягло статусу  державної ідеології Китаю, що зберіглося до 
початку ХХ століття, лише тимчасово поступаючись буддизму та даосизму. У 
1921 році, після заснування політичної партії Китайської Національної 
Республіки, її подальшої перемоги та закріпленні як провідної правлячої 
партії в країні, ідеї Конфуція щодо побудови гармонійного суспільства нікуди 
не зникли, а ще більш міцно закріпилися в головах комуністичного 
керівництва. Ще за часів Мао Цзедуні в країні було налагоджено систему 
громадських записів «дань-ань» або систему особових справ громадян 
Китаю. Так на кожного громадянина існувало паперове досьє, до якого було 
занесено: фото, фізичні дані (зріст, вага й інші характеристики), послужний 
список, характеристики від керівників, колег і друзів, звіти про успішність та 
правопорушення, членство в клубах і громадських організаціях тощо. За часів 
Маосізма ці персоніфіковані досьє використовували для ухвалення фактично 
всіх рішень у житті громадян: призначення на робочі місця, дозволів на шлюб, 
пологи тощо. Всі ці дані ще й досі зберігаються в державних обласних та 
центральних архівах. Але така кількість паперової інформації є громіздким і 
важкодоступним інструментом контролю. Крім того,  паперова папка в ХХІ 
столітті не відповідає сучасним вимогам інформаційної безпеки, бо вміст 
досьє не захищено від неправдивого наповнення та чиновницького свавілля. 
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Тому під час впровадження новітньої державної соціальної політики 
Компартія Китаю не стала покладатися на суб’єктивні дані й усі можливі 
неточності в одержані, зберіганні та застосуванні повноти інформації щодо 
життєдіяльності кожного громадянина Китаю, а ухвалила рішення щодо їх 
усунення  за допомогою  сучасних ІКТ. Саме ІКТ стають базисом як основний 
інструмент реалізації системи соціального кредиту, поки як проект у 
пілотному режимі [1].  

Повне впровадження цієї інноваційної системи в життєдіяльність 
громадян Китаю припадає на 2021 рік. Тож поки залишається лише 
спостерігати, як зарекомендує себе система соціального кредиту: чи стане 
вона новою формою побудови гармонійного, чесного, цифрового суспільства, 
чи стане «інструментом тотального контролю» ХХІ століття. 
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Зміни, що відбуваються в сучасному світі, несуть з собою нові можливості. 

Щоб максимально використовувати ці можливості необхідно постійне 
самовдосконалення, формування себе як особистості, розвиток своїх 
здібностей, придбання нових знань і умінь. Саме такі якості мають бути 
притаманні сучасному педагогу. Мотиви педагогічної діяльності мають певну 
динаміку, пов'язану з професійним становленням: прагнення до визнання, 
самоствердження - акцентування на змісті виховання, навчання - підвищений 
інтерес до способів педагогічної роботи - переважання інтересу до розуміння 
і розвитку дитини, володіння  на високому рівні технологією педагогічного 
спілкування. Створення оптимального педагогічного спілкування - такого 
спілкування педагога з дітьми, яке забезпечує ефективні умови для розвитку 
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