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ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Світові глобалізаційні та інтеграційні
процеси зумовлюють необхідність перегляду системи базових цінностей
українського суспільства, адже їх трансформація є неодмінним наслідком змін в
економічній, політичній, соціальній, культурній сфері. Всесвітня культурна
інтеграція не тільки сприяє послабленню та зміні традиційних норм і цінностей,
але й ставить під загрозу національну ідентичність, яка є консолідуючим
фактором всередині країни і відіграє суттєву роль у визначенні векторів її
розвитку. З іншого боку, зміни, що відбулися в українському суспільстві
починаючи від осені 2013 року, привели до переосмислення та оновлення
уявлень про Україну та українців як у самих громадян держави, так і у світовій
спільноті.
Патріотизм визначають як любов та відповідальне ставлення до своєї
батьківщини, що проявляється у готовності працювати заради її інтересів та
робити внесок у її розвиток як у внутрішньополітичному житті, так і на
міжнародній арені. Ефективність формування та підтримки патріотизму молоді
в першу чергу залежить від того, наскільки ця цінність стає актуальною,
«своєю» для самої особистості та спільноти, наскільки пов’язується з
реальними подіями та процесами. Саме на даному етапі історії українське
суспільство та, зокрема молодь, отриРис.и можливість спостерігати та
безпосередньо брати участь у подіях, що сприяли переосмисленню поняття
«українець», власної національної ідентичності. «Майдан» 2013-2014 року, що
пройшов переважно під національними прапорами, антитерористична операція
на Донбасі, а також активізація волонтерського руху по всій країні зумовили
необхідність визначатись із власним ставленням до поточних подій. До
уявлення про Україну як сукупність національних символів додались свідчення
про діяльність реальних українців, не зумовлену матеріальною зацікавленістю.
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Активізувалася громадська дискусія між прихильниками різних векторів
розвитку країни. Це сприяло зростанню актуальності питань національної та
культурної ідентичності і зокрема патріотизму - як почуття, як цінності, як
життєвої позиції.
Тобто, з одного боку, посилення міжнародних зв’язків та комунікаційні
технології сприяють «стиранню кордонів» і виходу на перший план
загальнолюдських, наднаціональних проблем, з іншого – в умовах конфронтації
всередині країни та з найближчими представниками пост-радянського простору
відбувається оновлення національної ідентичності. Роль патріотизму як
цінності полягає у консолідації суспільства та забезпеченні миру всередині
країни, окрім того, на особистісному та суспільному рівні він виступає
рушійною силою розвитку держави в економічній, соціальній, культурній
сфері.
Об’єктом дослідження є патріотизм як одна з суспільних цінностей.
Предметом є шляхи та методи формування патріотизму як цінності у
молодіжному середовищі сучасної України.
Мета роботи – на основі наявних світових та українських досліджень
феномену патріотизму та з урахуванням світових глобалізаційних та
інтеграційних процесів визначити особливості, шляхи та перспективи
формування молодіжного патріотизму в Україні. Відповідно до мети, є
необхідність виконання таких завдань:
1)

Дослідити виникнення та трансформацію поняття патріотизму, його

інтерпретації в суспільно-гуманітарному дискурсі.
2)

Визначити сутність впливу світових процесів глобалізації та

інтеграції на ціннісний вимір українського суспільства.
3)

Окреслити основні способи виховання та підтримки цінності

патріотизму у молоді.
4)

На основі українських та міжнародних досліджень висвітлити стан

та динаміку молодіжного патріотизму в останні роки.
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5)

Визначити

напрями

і

перспективи

подальших

досліджень

патріотизму в молодіжному середовищу України.
6)

Виявити взаємовплив системи безпеки, поведінки у надзвичайних

ситуаціях та патріотизму, патріотичного виховання.
Наукова

розробленість

проблеми

дослідження.

Проблематика

глобалізаційних та інтеграційних процесів була фундаментально досліджена
західними вченими – О.Беллом, З.Бжезінським, О.Тофлером, Е.Гіденсом та
українськими – С.Кримським, Є.Бистрицьким, І.Пригожиним та іншими.
Суспільні

цінності

у

своїх

працях

досліджували

соціологи

В.Ядов,

В.Лісовський, А.Ручка. Проблеми української національної культури та
свідомості розробляли В.Даниленко, О.Кульчицька, І.Сікорський та інші.
Власне проблему патріотизму в українському суспільства досліджували
О.Легун,

М.Качур,

Ю.Логвиненко.

Однак

Г.Ващенко,
розробленість

Г.Коваль,
проблеми

О.Духовна-Кравченко,
формування

цінності

патріотизму в молодіжному середовищі вважається нами недостатньою,
зокрема з огляду на останні суспільно-політичні перетворення в Україні.
Методи дослідження. Робота над темою велася на основі принципів
сучасної науки, серед

яких об’єктивність, системність, логічність та

послідовність, діалектичний зв’язок між процесами та явищами. Історичний
метод був використаний у дослідженні виникнення та послідовного розвитку
явища патріотизму в українському суспільстві. Для всебічного розгляду
складових, функцій та типології патріотизму був використаний структурнофункціональний підхід. Порівняльний метод дозволив зробити висновки на
основі результатів українських та міжнародних досліджень молодіжного
патріотизму.
Наукова новизна результатів роботи.
1)

В роботі на основі аналізу наявних інтерпретацій було уточнено

поняття патріотизму як цінності та його особливості в українських реаліях.
2)

Виділено найбільш актуальні та потенційно ефективні шляхи

розвитку патріотизму молоді.
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3) Визначено особливості динаміки патріотичних настроїв у молодіжному
середовищі на основі досліджень останніх років.
4) Вироблено рекомендації щодо дослідження патріотизму української
молоді.
Теоретична цінність роботи. У роботі було здійснено узагальнення
наявних даних про стан проблеми патріотизму в молодіжному середовищі
України. Дослідження розширило уявлення про детермінуючі фактори
формування та підтримки патріотизму як складової світогляду молодої
людини.
Практична цінність роботи. В практичному значенні результати роботи
можуть бути використані для розробки програм довгострокових досліджень
цінності патріотизму в суспільству.
Структура магістерської дисертації. Відповідно до логіки дослідження,
робота складається з вступу, чотирьох розділів, 11 підрозділів, висновків та
рекомендацій та списку використаної літератури із 121 джерела на 103
сторінках основного тексту. Загальний обсяг роботи становить 123 сторінки.
Апробація результатів роботи.
Гибало А.І. Формування патріотизму як цінності молодого покоління /
А.І. Гибало // Матеріали міжнарод.наук.конф. (м.Київ, 27-28 листопада 2014 р.)
«Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 19142014»: тези доп. [Уклад.: А.А. Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О. Мігалуш] - К. :
НТУУ "КПІ", 2014. – C. 233-235.
Гибало А.І. Формування ціннісних орієнтацій молоді в умовах сучасних
глобалізаційних викликів / А.І. Гибало // Соціальна робота: теорія, історія,
інноватика: матеріали Vlll Міжнар. наук. - практ. конф., 15-16 травня 2014 р.,
м.Київ / М-во освіти і науки України, НТУУ "КПІ", фак. соціології і права
[уклад.А.А. Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О. Мігалуш]. - К.: Політехніка, 2014. –
С. 121-122.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТРІОТИЗМУ

1.1. Дослідження феномену патріотизму в світовій та вітчизняній
науковій думці

З самого початку існування людства проблема відчуття приналежності до
спільноти була актуальною, в першу чергу, для забезпечення її виживання.
Міцність роду, а далі – племені залежала в великій мірі від готовності та
бажання його членів працювати, а іноді ризикувати життям за інтереси
спільноти. З розвитком суспільних наук цей феномен став об’єктом інтересу
філософів, політологів, соціологів, психологів – ще до того, як отримав назву
«патріотизм».
Давньогрецькі мислителі Платон та Аристотель велике значення надавали
проблемам відносин суспільства, держави та людини. Платон вважав державу
створеною для задоволення різноманітних потреб людей, що наодинці зробити
неможливо. Аристотель говорив, що держава має виховувати у своїх громадян
моральні чесноти. Представники філософської течії стоїцизму вважали, що
людина повинна брати участь у житті власної держави, якщо це не призводить
до аморальних вчинків [85, С.16].
Проблема
мислителями

відносин

Нового

Часу

між

індивідом

(Дж.Локк,

та

Т.Гоббс,

державою

розглядалася

Ж.-Ж.Руссо,

Г.Гроцій,

Б.Спіноза). Відповідно до «концепції суспільного договору», виникнення
держави було своєрідною угодою між людьми, що були змушені перейти від
природного стану, який не забезпечував у достатній мірі захист, до
громадянського. В цьому контексті патріотизм виступає фактором зміцнення
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утвореної форми суспільного ладу і, відповідно, збільшення ефективності
виконання державою захисної функції.
Патріотизм як наукову проблему дослідники вивчають відповідно до
різних історичних, соціально-політичних, економічних умов, а також у
залежності від сформованих поглядів та виробленої під впливом різних
чинників особистої громадянської позиції, в тому числі стосовно своєї
Батьківщини [58]. Різноманіття підходів до розуміння патріотизму, наявних у
науково-дослідній літературі, можна умовно розділити за низкою напрямків.
Найбільш поширеними є точки зору і судження, які визначають патріотизм як
піднесене почуття любові до Батьківщини, що значною мірою зумовлюється
поняттям самого терміну «патріотизм» [108]. Цей напрямок, названий
«піднесено-емоційним»,
позитивного,

нерідко

характеризується
яскраво

фіксацією

вираженого

певного,

ставлення

до

безумовно

Батьківщини,

обмеженого головним чином рівнем емоційної рефлексії, виявом в абстрактній
формі любові до природи, рідного краю, рідної домівки, картин дитинства
тощо. Саме таким є розуміння патріотизму багатьма людьми, в тому числі
представниками творчої інтелектуальної еліти.
Наступний підхід також ґрунтується на розумінні патріотизму як одного
із вищих, найбільш значущих почуттів. Проте поряд із емоційною стороною
даний напрямок містить також діяльнісний момент. Сила патріотичного
почуття не обмежується лише глибиною і піднесеністю любові до Батьківщини,
а спонукає суб’єкта до активних дій, вчинків на благо своєї Батьківщини.
Такого роду діяльність є не тільки неодмінною умовою істинного патріотизму,
а і його критерієм. Від того, яким є внесок тієї чи іншої особистості, групи у
справу Батьківщини, наскільки та чи інша діяльність відповідає завданням її
процвітання та зміцнення, залежать і рівень сформованості патріотизму та
ступінь його вияву у конкретного суб’єкта. Характерною особливістю цього
напрямку є необхідність реалізації патріотичності за допомогою конкретних
дій, вчинків в інтересах Батьківщини, що дозволяє назвати його «активнодіяльнісним».
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У третьому напрямку патріотизм розглядається як суспільне явище, зміст
і характер якого значною мірою зумовлюються особливостями історичного
розвитку суспільства, держави, політикою її правлячої еліти. В умовах
жорсткого і регламентованого функціонування радянської суспільної системи
патріотизм відігравав роль однієї з її найважливіших ідеологічних основ, був
одним зі стрижневих напрямків виховання підростаючого покоління. Пізніше,
наприкінці 60-х – на початку 80-х років ХХ ст., у деяких суспільних науках,
особливо філософських, значний розвиток одержала точка зору, згідно з якою
патріотизм досліджувався як явище суспільної свідомості. Приблизно з
середини 80-х років ХХ ст. почала переважати тенденція осмислення
патріотизму як одного з явищ духовного життя суспільства. У деяких
дослідженнях патріотизм вивчався в контексті розвитку Вітчизняної історії як
вияв специфічних рис менталітету, психіки різних спільнот тощо [58].
У межах цього напрямку патріотизм можна визначити як одне із
складних, багатоаспектних явищ суспільного життя, особливо його духовної
сфери, яка має величезний потенціал відродження суспільства на переломних
етапах його розвитку.
Четвертий напрямок характеризується тим, що держава розглядається як
об’єкт патріотизму, тому його можна назвати «державним патріотизмом».
Поява такого різновиду патріотизму була спричинена певними історичними
умовами, а саме необхідністю консолідації зусиль для створення, зміцнення
держави, різних форм державної влади. Одним із перших, хто розробив
теоретичні засади даного напрямку, був Г. Гегель. Будучи переконаним
прихильником

пруської

конституційної

монархії,

він

завершує

свою

філософську систему її ідеалізованим зображенням. Як відомо, внаслідок
бурхливих подій, що відбулися в Німеччині в перші десятиліття ХІХ ст., у
центрі Європи сформувалася велика держава з усіма її атрибутами, активна
політика якої вплинула згодом на долі багатьох народів світу.
Гегелівське розуміння патріотизму означає прагнення загальних цілей та
інтересів держави, які є безумовно пріоритетними стосовно будь-яких інших:
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інтересів особистості, групи людей або суспільства в цілому. Держава ж як
вища форма організації суспільства і вища цінність є головним об’єктом вищих
почуттів і помислів особистості та суспільства, в тому числі патріотичних [34].
Осмислення головної ідеї цього напрямку передбачає розуміння патріотизму як
виявлення його суб’єктами почуття національної гордості за державу, їх
активної участі у зміцненні держави та державності як першочергової умови
ефективного функціонування соціальних інститутів, розвитку суспільства й
особистості.
П’ятий

напрямок

певною

мірою

є

альтернативним

стосовно

попереднього. Його представники розкривають сутність патріотизму в
нерозривному зв’язку саме з особистістю, яка є для них вищою цінністю. Тому
даний напрямок може називатися «особистісним патріотизмом». На відміну від
попереднього напрямку, що розглядає державу як головний об’єкт патріотизму,
представники цього напрямку першочергову роль надають суб’єкту, тобто
особистості.
Теоретичне обґрунтування ідеї розуміння патріотизму в особистісному
плані здійснив Г.Флоровський. Він розглядав патріотизм як культурну
творчість і піднесення національної свідомості особистості. Саме цей
особистісний акт, а не військова могутність, створює, на думку дослідника,
велич держави, формує праведну і благословенну любов до Батьківщини [58].
З розгляду сутності цього напрямку випливає, що патріотизм можна
визначити як духовно-творчий акт піднесення особистості, що володіє
найважливішими моральними та іншими якостями, до усвідомлення її
неподільності, єдності з Батьківщиною як вищою цінністю, необхідності
служіння їй, своєму народу.
Ще один напрямок дослідження багато в чому пов’язаний із попереднім.
Цей зв’язок полягає у тому, що досить часто (хоча й не завжди) суб’єктом
патріотизму

вважають

особистість.

Патріотизм

же

розглядається

як

найважливіший момент, етап духовного розвитку особистості, а саме – її
самовираження. При цьому рівень такого розвитку є дуже високим, оскільки
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духовна самореалізація особистості передбачає вияв нею ряду найважливіших
сторін, якостей, що характеризуються повнотою, цілісністю, оптиРис.ьністю їх
сформованості. Зміст же цих якостей особистості, самого акту духовності її
патріотизму є глибоко релігійним, що дозволяє визначити цей напрямок як
«духовно-релігійний».
Даний напрямок має багату традицію, глибоке і потужне коріння. Це
пояснюється не тільки величезним, понад тисячолітнім періодом розвитку
релігійно-патріотичних поглядів, почуттів, а й найбільшим внеском у
розроблення цього напрямку з боку багатьох видатних представників влади,
церкви, літератури, мистецтва, філософських та інших наук. У межах цього
напрямку

патріотизм

розглядається

як

вершина

духовно-релігійного

самовиявлення особистості, котра досягла такого рівня розвитку, що дозволяє
відчувати божественну за природою любов до Батьківщини, з готовністю до
самопожертви та самозречення для її блага.
Російський дослідник В.А.Ружа виділяє чотири підходи до розгляду
поняття патріотизму на основі аналізу ряду соціологічних робіт.
Перший підхід, що містить у своїй основі суб'єкт-об'єктне відношення,
характеризує патріотизм як вимір взаємовідносин соціальних суб'єктів та
держави. Патріотизм як ціннісне відношення не існує поза суб'єктом та
об'єктом. Об'єктом патріотизму є Батьківщина як сукупність елементів
природного і соціального середовища даного суспільства, що утворює завдяки
неповторності та своєрідності географічних, політичних та інших умов, основу
для єднання громадян, соціальних груп, що складають структуру цього
суспільства [58]. Суб'єктом патріотизму виступають всі соціальні утворення:
особистість, малі і великі соціальні групи, верстви, класи, нації та інші
спільноти, тобто агенти культури.
Суб'єкт проявляє свою діяльність у різних сферах суспільства, таких як
політична, економічна, військова, спорт та ін. та різних інститутах суспільства.
Центральне місце тут займає програма діяльності суб'єкта. Наприклад, для
молодої людини життєві цінності сприймаються тільки в особистісному,
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конкретному

втіленні.

Цінність,

яку

він

шукає

і

знаходить,

часто

ототожнюється для нього з живою людиною, в якій він бачить її втіленою.
Поведінка найближчого оточення молодих людей орієнтує на таку життєву
стратегію, яка забезпечувала б умови елементарного виживання [93].
Патріотизм розглядається з точки зору відданості державі – наприклад, як
почуття обов'язку і коли патріотизм виступає як один з вимірів взаємовідносин
суспільства, держави і особи (Н.Г.Петрова, В.П.Потапов, В.М.Терехов,
В.Г.Чумаченко). При цьому особистість розглядається як пріоритетне явище, а
держава і суспільство – як структури, що існують для забезпечення всебічного
розвитку і самореалізації особистості. Конкретизацію цього підходу дослідник
бачить у масштабному та просторовому наповненні. Саме тут за спроб
трактувати проблему патріотизму відбувається дуже характерна підміна
понять. Любов до Батьківщини замінюється любов'ю до держави, а потім
ідентифікується як любов до режиму.
Згідно з другим підходом патріотизм розглядається як феномен
суспільної

свідомості

(О.І.

Карпухін,

Т.С.Колябіна,

А.В.Кузнецова,

Е.А.Кубліцька, Л.І.Пахарь, В.І.Чупров та ін.). Безсумнівно, патріотизм –
елемент як суспільної, так і індивідуальної свідомості. Так, на рівні суспільної
свідомості можна стверджувати, що під патріотизмом розуміється національна і
державна ідея єдності і неповторності даного народу. Ця ідея, на думку
А.Н.Вирщікова і М.Б.Кусмарцева, формується на основі історії та культури
кожної конкретної нації, їх традицій, стереотипів. На рівні індивідуальної
свідомості патріотизм переживається як любов до Батьківщини, гордість за
свою країну, прагнення дізнатися, зрозуміти і поліпшити її. Чаусов М.Л.вказує,
що потреби та інтереси у різних соціальних груп бувають різні, суспільна
свідомість, в тому числі і в патріотичній складовій, також диференціюється. Це
знаходить своє відображення в різних його формах: моралі, політичній
ідеології, художній творчості, релігійній вірі та інших» [93].
За третім підходом, темпоральні характеристики патріотизму дозволяють
виділити патріотизм минулого, сьогодення і майбутнього. З точки зору
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історичності як ознаки патріотизму, Л.Е.Ванд і А.С.Муратова говорять лише
про два види патріотизму: патріотизм натуральний, позаісторичний, тобто
прихильність до сім'ї, наявної рідні, друзів та конкретного місця проживання
або реалій найближчого простору-часу, та патріотизм історичний. Мова йде
саме про зв'язок з минулим, – не тільки про його знання, не тільки про дати,
імена правителів, історичні події, – але про щось таке, що можна назвати
спілкуванням з минулим, його внутрішнім осягненням [93]. У цьому ж
часовому форматі Е.Проккоєва пропонує ще один вид патріотизму –
організаційний, бюрократичний (патріотизм минулого, минулих військових
перемог). Патріоти в цьому сенсі слова на перше місце ставлять турботу про
регулярне проведення урочистостей, присвячених пам'ятним датам, спів
патріотичних пісень, виділення на це коштів.
Четвертий

підхід,

що

наразі

є

основним

і

найбільш

широко

застосовується, – соціокультурний, де патріотизм вивчається як духовна
цінність та як ціннісна орієнтація соціальних спільнот, в тому числі і в
ціннісній свідомості молоді. Якщо патріотизм – це цінність, то у різних
суб'єктів у суспільстві виникають різні відносини, які реалізуються у формі
ціннісних орієнтацій. Інтерпретуючи варіанти аналізу А.Л.Темницького,
А.Ружа виявляє переваги його підходу. В його роботах дана спроба виокремити
основні компоненти соціокультурного підходу. Він виділяє основні блоки з
нерозчленованого поняття «соціокультурне», що дозволяють вийти на дуальні
опозиції. Дуальні опозиції, за А.Ахієзер, необхідні для пояснення соціальної
реальності та є основою для формування альтернатив. Так патріотизм та
антипатріотизм можна розглядати у єдності, що взаємовиключає одне одного, у
взаємній зміні, доповненні, взаємопроникненні як осягненні сенсу одного
полюсу дуальної опозиції через сенс іншого, як покажчик ціннісної орієнтації
[93].
Концепції патріотизму та моделі патріотичного виховання у різних течіях
російської філософії (наприклад, слов'янофіли, західники, політичні радикали
та ін.) були побудовані як на власне філософському рівні дослідження
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феномену,

так

і

на

конкретно-предметному-культурологічному

та

ідеологічному рівнях. У поглядах П.Я.Чаадаєва, B.C.Соловйова, Н.А.Бердяєва,
І.А.Ільїна,

Н.Г.Чернишевського,

Н.А.Добролюбова

та

інших

моделі

патріотичного виховання ґрунтувалися на християнському ідеалі моральності,
цінностях етичних традиціях. В свою чергу, аргументація та обґрунтування
визначалися світоглядними установками мислителів. Соловйов В.В. відкрив
традицію поєднання етичної та соціально-філософської концептуалізації ідеалу
патріотизму. Ільїн . І.А. особливо докладно виклав зв'язок патріотичного ідеалу
з національними традиціями духовного виховання. Релігійні, православні
традиції – найбільш стійка соціокультурна форма, тому за багато століть вони
не зазнали кардинальних змін. Сучасні російські дослідники велике значення
надають православній релігії як об’єднуючому фактору та одній з основ
підтримки патріотичних настроїв населення.
Значна частина сучасних вчених кваліфікує патріотизм як визначальний
принцип Вітчизняної школи (Є. Бєлозєрцев, І. Ільїн, Б. Кобзар, Є. Старовойтов),
як

морально-політичний

принцип

(О.

Докукіна,

Л.

Канішевська),

як

стрижневий принцип національної системи виховання (В. Кіндрат, О.
Вишневський). Проте вчені одностайні в тому, що патріотизм передбачає
розвиток у вихованців поважного ставлення до рідного й інших народів, до
власної держави та здатності до її зміцнення й захисту.
У цьому зв’язку можна погодитися з І. Ільїним, який кваліфікує
патріотизм як здатність особистості не лише поважати свій етнос, але й
проявляти таке ставлення до інших народів. Тобто йдеться про утвердження
загальнолюдських цінностей як одного з визначальних атрибутів патріотизму.
До проблеми патріотизму звертається М. Нікандров. Він констатує, що життєві
негаразди та всеохоплююча криза відбились і на розумінні патріотизму
сучасної молоді. Тому патріотизм як визначальна особистісна якість надто
важко підлягає формуванню.
В Україні в останні роки найчіткіше окреслив й апробував засади
патріотичного виховання учнів сільської школи О. Захаренко. Він на початку
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третього

тисячоліття

не

лише

певною

мірою

асимілює

систему

В. Сухомлинського, але й окреслює конкретні шляхи формування почуття
патріотизму.
Сучасні аспекти військово-патріотичного виховання шкільної молоді
досліджуються М. Томчуком. Враховуючи реалії сьогодення, вчений пропонує
новітні технології формування військових умінь у майбутніх воїнів. При цьому
на основі аналізу сучасної ситуації він робить висновок про те, що більшість
молодих людей не бажають виконувати військовий обов’язок. Продуктивні
засоби патріотичного виховання учнів неповної середньої школи мають місце в
заслуженого працівника освіти України В. Каюкова. Спираючись на українську
ментальність, він апробував певну систему реалізації козацьких прийомів
війсково-патріотичного виховання. Все ж у аналізованих поглядах і в теорії, і в
практиці відсутня чітка система форм і методів патріотичного виховання
старшокласників [86, С.5].
За В.А.Кротюком, конкретизація найважливіших теоретичних підвалин
патріотизму для всебічного його розуміння зводиться до таких настанов:
–

патріотизм, особливо якщо мати на увазі його походження, виникає

та розвивається як почуття, яке дедалі більше соціалізується і збагачується за
духовно-етичним змістом;
–

розуміння вищого розвитку почуття патріотизму пов’язане з його

дієвістю, що в конкретному плані виявляється в активній соціальній поведінці,
діях і вчинках, які суб’єкт здійснює на благо Батьківщини;
–

патріотизм як глибоко соціальне за своєю природою явище – це не

тільки грань життя суспільства, а й джерело його існування та розвитку,
атрибутом життєздатності, а іноді й виживання соціуму;
– одним із характерних виявів патріотизму є принцип державності, що
відображає

специфіку

історичного

розвитку

нашого

суспільства,

найважливішим чинником якого була держава як відносно самодостатня сила.
На

сучасному

етапі

розвитку

українського

суспільства

відродження

16

патріотизму визначається найважливішою умовою відродження української
державності;
– першоосновним суб’єктом патріотизму є особистість, пріоритетним
соціально-моральним завданням якої є усвідомлення своєї історичної,
культурної, національної, духовної належності до Батьківщини як вищого
принципу, що визначає сенс і стратегію людського життя, сповненого високого
призначення служінню Батьківщині;
– істинний патріотизм – у його духовності. Патріотизм як піднесене
почуття, незамінна цінність і джерело, найважливіший мотив суспільної
діяльності найбільш повно виявляється в особистості, соціальній групі, які
досягли вищого рівня духовно-етичного та культурного розвитку. Істинний,
духовний у своїй основі патріотизм передбачає безкорисливе, беззастережне й
самовіддане служіння Батьківщині [58].

1.2. Патріотизм: поняття, структура, фактори та інститути
формування

Аналіз досліджень проблеми патріотизму вказує на різноманітність і
неоднозначність тлумачення терміну «патріотизм». Багато в чому це
пояснюється складною природою даного явища, неординарністю його
структури, багатоманітністю форм вияву тощо. Крім того, проблема
патріотизму розглядається дослідниками в різних історичних, соціальнополітичних і економічних умовах, залежно від сформованих поглядів і
виробленої під впливом різних чинників особистої громадянської позиції, в
тому числі стосовно своєї Батьківщини.
Слово «патріотизм» має грецьке походження, від «patris» – батьківщина.
Вперше воно увійшло у вжиток під час Французької революції 1789-1793 рр.
Так називали себе прихильники республіканського устрою, що боролися з
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монархістами. Одне з визначень трактує патріотизм як позицію, що поєднує
відданість та любов до батьківщини, солідарність з власним народом та повагу
до інших народів, до їх суверенних прав. Протилежним патріотизму поняттям
називають шовінізм [85, С.11]. Елементи патріотизму були присутні вже за
первіснообщинного ладу і проявлялися в усвідомленні родових зв’язків, звичаїв
та обрядів. Після переходу від кочового до осілого способу життя патріотизм
став означати любов до рідної землі. Довгий час патріотизм включав до себе
релігійний елемент, оскільки батьківщина пов’язувалась не тільки з місцем
проживання, а й з наявністю особливого бога. Зміна місця проживання
передбачала перенесення богів на нове і, відповідно, заснування нової
батьківщини. Синкретизм різних культів, характерний для античної культури,
приводив до послаблення місцевого патріотизму. Врешті решт на час розвитку
Римської Імперії утворився так званий двосторонній патріотизм поза
географічними та етнічними межами: патріотизм загальної державності,
втілений в особі імператора, та патріотизм вищої культури [85, С.12].
У часи Середньовіччя національні відмінності не носили принципового
характеру, натомість домінувала теократична ідея у двох своїх втіленнях:
церковне (папство) та державне (імперія). Патріотичне ж почуття в чисто
національному вигляді виявилося у Франції в особі Жанни Д’арк. Саме вона
вперше сформулювала національний патріотизм як прагнення бути незалежним
від чужинців та мати серед себе власного верховного правителя [85, С.13].
Тобто, національний патріотизм у більшості країн розвивався у боротьбі з
іноземними елементами. Однак історичний процес неминуче виявляє вплив
сил, які об’єднають людей, тому національне уособлення стає фактично
неможливим.
Класовий характер має патріотизм в антагоністичних суспільствах: тут
розрізняються патріотизм народних мас та експлуататорських класів. Згідно з
ідеями марксизму, справжні патріоти батьківщини – це трудящі, оскільки вони
є найпослідовнішими захисниками національної незалежності, ведучи боротьбу
як проти чужоземних загарбників, так і з власною буржуазією.
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Визначення патріотизму, що надає тлумачний словник української мови,
трактує його як любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові,
готовність для них на жертви та подвиги [76, С.233]. У філософській
інтерпретації патріотизм – моральний та політичний принцип, соціальне
почуття, змістом якого є любов та відданість Батьківщині, гордість за її минуле
та сучасне, бажання захищати її інтереси [85, С.15].
Кротюк В.А. наголошує, що патріотизм як одна з найзначущих цінностей,
притаманних усім сферам суспільства і держави, є найважливішим духовним
надбанням особистості, характеризує вищий рівень її розвитку і виявляється в
активно-діяльнісній самореалізації на благо Батьківщини. Патріотизм уособлює
любов до своєї Батьківщини, причетність до її історії, культури, досягнень,
становить духовно-моральну основу особистості, що формує її громадянську
позицію

і

потребу

в

гідному,

самовідданому,

жертовному

служінні

Батьківщині. Патріотизм є своєрідним фундаментом суспільного і державного
будівництва,

ідеологічним

підґрунтям

його

життєздатності,

однією

з

першоосновних умов ефективного функціонування всієї системи соціальних і
державних інститутів [58, С.3].
Будучи генералізуючим, інтегральним особистісним утворенням юнацтва,
патріотизм поєднує аксеологічне, етнокультурне та дієве ставлення до себе,
однолітків, інших людей, до природи, соціального оточення, до матеріальних і
духовних надбань [85, С.5].
За поширеним сьогодні визначенням, патріотизм розглядають на двох
рівнях: як особистісне утворення, що виявляється в свідомості, моральних
ідеалах та цінностях, в реальній поведінці та вчинках людини, та як частину
суспільної свідомості, зокрема, національної, відображену в почуттях,
настроях, цінностях, нормах. Такий підхід до трактування поняття зазначений і
в Програмі патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, розробленої
І. Бехом та К. Чорною. Так, на особистісному рівні патріотизм виступає
звичайним моральним станом життєдіяльності людини. На макрорівні основою
зазначеної дефініції є колективні настрої, ціннісне ставлення до свого народу,
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його способу життя, національних здобутків і достоїнств, культури, традицій,
героїчного історичного минулого й сьогоднішньої розбудови держави як єдиної
нації, до безмежних просторів Батьківщини, її природних багатств.
Про багатоаспектність та інтегральний характер поняття «патріотизм»
свідчать спеціальні дослідження російських науковців В.Кольцової та
В.Сосніна. У згаданому контексті ними виокремленні такі особистісні
характеристики як любов до Батьківщини, безкорислива відданість і служіння
їй, нерозривна єдність з нею, ідентифікація своїх інтересів з інтересами
Батьківщини,

патріотичні

почуття,

пов’язані

з

вищими

духовними

підструктурами людини, що передбачають духовний розвиток, наявність
активної громадянської позиції, готовність відстоювати інтереси своєї
Батьківщини, діяти в ім’я збереження й розвитку її благополуччя, жертовність,
тобто готовність пожертвувати заради Батьківщини своїми особистими
інтересами, у тому числі й життям, сприйняття служіння Батьківщині як однієї
з важливих основ свого життєвого самовизначення і найпершого обов’язку,
визнання Батьківщини в якості вищої, головної цінності в ієрархії системи
цінностей особистості, гордість за свою культуру та досягнення свого народу,
схиляння перед його святинями, історичним минулим і кращими традиціями,
перевагою в людині громадських орієнтацій над індивідуалістичними,
класовими чи вузько професійними інтересами, повага до інших народів і
культур.
Щодо структури патріотизму, то дослідник В.А.Ружа відповідно до
соціокультурного підходу виділяє кілька компонентів:
- афективний – патріотизм як піднесене почуття любові до
батьківщини. Патріотизм визначається як соціальне почуття, як моральний
політичний принцип, змістом якого є любов до Батьківщини, відданість їй,
прагнення захищати інтереси Батьківщини; як ціннісна орієнтація, в основі якої
лежить ціннісне ставлення «особистість-батьківщина», морально-емоційний
зв'язок, єдність географічних, етнічних, культурних, релігійних, естетичних,
історичних характеристик в межах поняття «батьківщина»;
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- когнітивний

–

безумовний

зв'язок

історії

Батьківщини

з

патріотичністю суб'єктів, що виконує рефлексивну, оціночну функцію. Людина
розмірковує, осмислює своє ставлення до Батьківщини на основі того знання
про країну, патріотизм і т.ін., яке присутнє в її свідомості;
- конативний (діяльнісний) – патріотизм пов'язаний не тільки з
почуттям, але і з цілеспрямованою та усвідомленої діяльністю актора за його
практичної реалізації. Людина проявляє свої переконання, формує необхідні
вміння та навички тільки у практичній діяльності.
До цих трьох компонентів дослідник додає ще два:
- ідентифікаційний: коли сама людина формує відчуття тотожності з
одними людьми та відмінності від інших на основі спільності цінностей, рівня
знань або характеристики діяльності. Даний вимір можна представити у вигляді
питань на відповіді: «Хто є патріотом?», «Яким умовами необхідно відповідати,
щоб вважати себе патріотом? »,« являюсь Чи я сам патріотом? »,« Чи вважає
тебе суспільство патріотом?»
- інтенціональний: інтенціональний бік патріотизму передує дії. У
зв'язку з цим потреби, інтереси, мотиви, воля здійснюють безпосередній вплив
на вибір подальшої поведінки [93].
Досліджуючи

патріотизм

у

середовищі

старшокласників,

Р.Р.Петронговський виділяє когнітивний, етноідентифікаційний, емоційномотиваційний та практичний компоненти. У реальній практиці всі компоненти
органічно взаємопов’язані та взаємозалежні.
Когнітивний компонент передбачає формування знань про історію й
сучасне свого народу, держави, про особливості малої батьківщини та її
минуле. Когнітивний компонент міцно пов’язаний із поняттям ―ідеалу
людини‖. Саме ідеал, завдяки своєму світоглядно-інтегративному характеру,
слугує як окремій людині, так і соціальним спільнотам духовним вектором
життя. Ідеал наповнює змістом мотиваційно-смислову сферу діяльності,
спонукає особистість до соціальної активності. Він є духовною опорою і
регулятором цілеспрямованих дій. Визначено такі функції ідеалу: світоглядну,
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спонукальну,

програмуючу,

проективну,

імперативну,

нормативну,

оцінювальну. Ідеал особистості об’єднує ціннісні орієнтації, життєві принципи
і плани, рівень домагань і вчинки в цілісну позицію осмисленої поведінки.
Під етноідентифікаційним компонентом розуміється здатність людини
усвідомлювати й визнавати власну належність до українського етносу, вміння
підтримувати його культуру (звичаї, традиції, обряди), виявляти почуття
гордості, гідності, працьовитості та інших ознак, котрі в своїй сутності
віддзеркалюють дану системну якість.
Процес формування емоційно-мотиваційного компоненту хоча і базується
на когнітивному й етноідентифікаційному, все ж не зводиться лише до них.
Емоційно-мотиваційний компонент патріотизму має свої особливості та зміст.
Мотивація, пов'язана з розвитком патріотизму особистості, виховується у
старшокласників перш за все у навчальній діяльності та в позаурочний час.
Саме в цих видах діяльності активізуються внутрішні сили суб'єкта в
досягненні мети, оскільки в різнобічній навчально-виховній діяльності
відбувається присвоєння старшокласниками структурно-змістових аспектів
патріотизму і, завдяки інтелектуально-емоційній рефлексії, перетворення його в
інтегральне особистісне новоутворення. Проте без розвитку мотиваційної
основи, як підтверджують результати, цей процес був би надто спрощеним,
оскільки спонукою до діяльності патріотичного спрямування виступає система
мотивів старшокласників. Актуальним у цьому аспекті є внутрішні мотиви, які
впливають на сутнісні сили учнів старшого шкільного віку. Леонтьєв О. їх
називав ―мотиваційним ядром особистості‖, а О.Бодальов, у зв’язку з новою
соціокультурною

ситуацією,

–

―гуманістичним

ядром

особистості‖.

Насамперед, важливими є: мотив особистісного самовираження школяра як
його патріотичного устремління; мотив ідентифікації з колективом однолітків;
мотив суспільної оцінки діяльності старшокласників із боку дорослих, а також
мотиви самоствердження, самовираження й самореалізації. До засвоєння
основних патріотичних понять старшокласників спонукають насамперед
мотиви самоствердження, оскільки в цьому віці з’являється прагнення до
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дорослості, потреба в змаганні з однолітками, бажання проявити себе, виявити
власні внутрішні сили. Як свідчить аналіз психологічних досліджень,
переживання успіху в навчальній та позанавчальній діяльності визначають
подальший життєвий шлях людини, її соціальний статус, самореалізацію в
майбутньому дорослому житті.
Загалом формування когнітивного, етноідентифікаційного й емоційномотиваційного

компонентів

як

складників

патріотизму

дозволяє

старшокласникам усвідомлювати своє місце в Українській державі. Однак саме
розуміння патріотизму не є їхнім стійким переконанням. Для формування
останнього важливим є розвиток практичного компонента патріотизму. У
зв’язку з цим слід наголосити на такому явищі, як розбіжність між знаннями і
переконаннями. Саме зняттю цієї суперечності слугує практичний компонент,
формування

якого

передбачає

утвердження

в

школярів

пізнавальних,

пошукових, організаторських, предметно-перетворювальних умінь та вмінь
суб’єкт-суб’єктної

взаємодії

(вміння

спілкуватися

й

співпрацювати

з

однолітками, рідними, близькими, старшими, вчителями, узгоджувати з ними
власні дії; обстоювати власну точку зору; терпляче сприймати чужу думку;
володіти здатністю морального вибору з урахуванням гуманного ставлення до
людини; емпатійні вміння та ін.). Природно, що всі ці утворення формуються в
навчанні та в позанавчальній виховній діяльності [85].
Відповідно до компонентів Р.Р. Петронговський виділяє кілька рівнів
розвитку патріотизму. Високий рівень характеризується стійкою мотивацією
старшокласників, бажанням включатися в навчальну та інші види діяльності
патріотичного спрямування, творчим пізнанням себе і суспільства, високим
усвідомленням своєї ідентичності з рідним народом. Такі школярі творчо
розв’язують проблеми в системі ―Я‖ – ―Держава‖ – ―Суспільство‖ й реалізують
їх у своїй життєдіяльності. У них завжди чітко проявляється стійка мотивація
до діяльності. Їх мислення є теоретично-узагальнюючим і вирізняється
глибоким аналізом етнічного змісту. Вони здатні робити наукові узагальнення
та здатні ставити проблеми в системі ―Я‖ – ―Держава‖ – ―Суспільство‖ і
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прагнуть до їх розв’язання. Учнів високого рівня можна віднести до творчого
особистісного типу.
Середній рівень розвитку патріотизму старшокласників характеризується
вибірковою

мотивацією,

взаємозалежність

своїх

яка

прав

і

дозволяє

їм

достатньо

обов’язків

як

визначальних

усвідомити
атрибутів

державності. Їх уміння є продуктивними, що дозволяє брати участь у
навчальній та інших видах діяльності. Такі старшокласники будують алгоритми
і застосовують на практиці задачі в системі ―Я‖ – ―Держава‖ – ―Суспільство‖.
Проте у даних школярів переважає практична діяльність патріотичного
спрямування, мотивація стійко виявляється лише в деяких випадках. Учні цього
рівня вирізняються змістовно-нормативним мисленням. Вони знають народні
обряди, звичаї, традиції, норми і способи їх прояву.
Низький рівень розвитку патріотизму старшокласників окреслюється
ситуативною

мотивацією

до

включення

в

різні

види

діяльності,

репродуктивним осмисленням законів та інших атрибутів державності,
ситуативним усвідомленням свого взаємозв’язку з культурою, звичаями й
традиціями рідного народу, а також репродуктивними вміннями, що
виявляються в різноманітних видах діяльності. У таких старшокласників
переважають

моральні

дії

патріотичного

спрямування

за

механізмом

наслідування. Їх мотивація є ситуативно-імпульсивною і проявляється за
конкретних зовнішніх та внутрішніх умов. Мислення школярів цього рівня
синкретично-ситуативне, вони поверхово знають традиції, звичаї і розуміють їх
на рівні емпіричних фактів без відповідного узагальнення. [86, С.9]
Фактори,

що

впливають

на

процес

патріотичного

виховання,

Ю.Є.Зубцова поділяє на макрофактори, мезофактори та мікрофактори. Також
серед них є суб'єктивні та об'єктивні. Основними джерелами впливу
макрофакторів на соціалізацію особистості є країна, нація, суспільство,
держава. Так, держава здійснює соціально контролюючу соціалізацію своїх
громадян, створюючи для цього відповідні організації. Проте, на жаль, в
сучасній Україні склалося так, що вплив держави як джерела соціалізації на
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формування патріотичної свідомості є невагомим. Унаслідок низького
соціально-економічного рівня більша частина населення України не має
мотивації для зростання патріотичної гордості, на відміну від громадян
економічно розвинутих країн. Розглядаючи вплив мезафакторів, Л. Ніканорова
наголошує, що становлення особистості передбачає виникнення власного
життєвого світу в межах певних культурних рамок. У виникненні, формуванні
свідомості визначальними виявляються два фактори – механізми духовного
становлення самого індивіду, його власного життєвого світу та культурної
діяльності, яка вказує на можливі межі такого становлення [39]. Проте,
звичайно, найбільший вплив на особистість дитини мають мікрофактори
соціалізації. Так, В. Бехтерев, Л. Ніканорова наголошують, що підготовка
особистості до соціальної діяльності та пристосування її до соціального
середовища починається вже в ранньому віці одночасно з розвитком і
регуляцією її дій. Процес формування особистості можна розглядати тільки в
його реальному бутті, як функцію певного соціального інституту: школи, ВНЗ,
підприємства, сім'ї, установи тощо. Саме у соціальних системах особистість
стає мікросистемою, структурною одиницею суспільства, а процес виховання
виступає як соціально-педагогічний, спрямований на формування цілісної
(внутрішньої і зовнішньої) мікросистеми [39].
Інститути формування патріотизму в певній мірі збігаються з інститутами
соціалізації особистості: це шлюб та сім’я, система виховання та освіти, засоби
масової інформації. Але у патріотичному вихованні суттєво зростає роль
держави – владних структур та державних організацій, а також громадянського
суспільства. Сюди входять політичні партії, суспільно-політичні і патріотичні
рухи, конфесіональні об’єднання, різноманітні спілки, спортивні організації,
асоціації та інші недержавні інститути, які у своїй сукупності провадять роботу
відповідного спрямування з окремими прошарками і категоріями людей.
Недержавні інститути відіграють допоміжну роль, основне ж завдання з
патріотичного виховання виконує держава – у тій мірі ефективності, наскільки
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суттєва увага приділяється йому інструментами соціальної політики та
освітньо-виховної системи.

1.3. Глобалізація та інтеграція як специфічні умови трансформації
базових цінностей українського суспільства

Питання розвитку та підтримки патріотизму нерозривно пов*язане з
відчуттям національної ідентичності, що переживає значні випробування на
фоні світових глобалізацій них та інтеграційних процесів. Як зазначає
В.Воронкова, «формування національної ідентичності в умовах глобалізації є
надзвичайно складним і суперечливим процесом в усіх сферах життєдіяльності
– економічній, політичній, фінансовій, екзистенційній, психологічній» [24,
С.24]. Зупинимось на розгляді цих процесів.
На сьогоднішній день існує безліч трактовок глобалізації. Більша частина
теоретичних
американським

робіт
і

з

проблем

скандинавським

глобалізації
ученим.

належить
Тут

англійським,

виділяють

декілька

фундаментальних підходів: «культурологічний, що розглядає глобалізацію у
широкому цивілізаційному аспекті; економічний, що трактує глобалізацію в
контексті розвитку світових ринків товарів, послуг, капіталу та праці;
екологічний, що пов'язує глобалізацію із погіршенням екологічної ситуації на
планеті; комплексний, що розглядає глобалізацію як у політичному, так і в
інформаційному контексті, а також у контексті боротьби із міжнародною
злочинністю та бідністю» [105].
За визначенням ООН, глобалізація – це загальний термін, що означає все
більш складний комплекс транскордонних взаємодій між фізичними особами,
підприємствами, інститутами та ринками, який проявляється в розширенні
потоків товарів, технологій та фінансових коштів, у неухильному зростанні та
посиленні впливу міжнародних інститутів громадянського суспільства, у
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глобальній діяльності транснаціональних корпорацій, у суттєвому розширенні
масштабів транскордонних комунікаційних та інформаційних обмінів, перш за
все через Інтернет, у транскордонному переносі захворювань та екологічних
наслідків та у все більшій взаємопов’язаності певних типів злочинної діяльності
[105].
Глобалізація

має

складну

динаміку

та

численні

загальносвітові,

регіональні, національні, локальні і індивідуальні складові, що знаходяться в
тісній взаємодії між собою. Процес глобалізації є складним і неоднозначним. У
ході історичного розвитку він йшов нелінійно і розвивається хвилеподібно.
Навіть найбільші із відомих імперій залучалися до фатального циклу
«розширення – розпаду», що показує «пульсуючий» характер цього процесу.
Основними тенденціям сучасного процесу глобалізації є зростання
масштабів обмінних процесів у світоекономіці, прискорення формування
геоекономічного простору, посилення інтеграційних процесів на всіх рівнях та
інтернаціоналізації світобудови, переважання ринкових регуляторів світо
системних відносин, активізація глобалізму, в основі якого приховувана від
світової спільноти реальність, яка формує нову світобудову та новий світовий
порядок на користь вузького кола країн, світової правлячої еліти [24, С.26].
Становлення «глобалізаційного світу» викликає нові протиріччя між
країнами та регіонами і не тільки між ними. Сюди втягуються цілі соціальні
групи та окремі індивіди. Іншими словами, справжня глобалізація не
закінчується винаходом глобальної технології або появою глобальних
корпорацій. Це процес, здоровий розвиток якого обумовлює проходження його
нормативних засад та цінностей через суспільну свідомість, через глобальні
процеси у громадянському суспільстві. Від цього залежатиме, яких рис набере
глобалізація в цих країнах або регіонах: позитивних чи негативних [3].
Термін «інтеграція» (від латинського «integrum» – ціле) означає
об`єднання, взаємопроникнення, об`єднання розрізнених елементів та процес їх
взаємного зближення й виникнення взаємозв`язків. Економічна інтеграція – це
особлива складна форма усуспільнення праці та виробництва, якісно нова
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об'єднуюча структура із загальною цільовою функцією, що виникає на
сучасному етапі продуктивних сил, які в умовах нової інформаційної хвилі
науково-технічного

прогресу

характеризуються

усе

більш

активним

застосуванням науки [94].
Сучасна міжнародна економічна інтеграція відбувається під впливом
низки факторів світового розвитку, серед яких найсуттєвішими с глобалізація і
регіоналізація. Перший термін уже було розглянуто. Другий - регіоналізація означає поглиблення міжнародних зв'язків на компактному просторі (регіоні).
Регіон характеризується не тільки близьким розташуванням країн одна до
одної, але й спільністю природних, історичних, економічних, політичних,
культурних умов. Такі умови, наприклад, наявні в Західній Європі, що значно
полегшує там процес економічної інтеграції. На регіональному рівні
утворюються міждержавні угрупування, які мають характер інтеграційних
об'єднань. Економічне згуртування є головною метою і чинником їх утворення,
але часто цей процес підсилюється політичними, культурними й іншими
умовами. Наприклад. Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) була насамперед,
політичною організацією. Європейський Союз, навпаки, розпочався в 50-х
роках як суто економічна організація, а тепер все більше набуває рис
політичного союзу. Регіональні угруповання в Латинській Америці значною
мірою

грунтуються

на

культурній,

мовній,

регіональній

спільності.

Спонукальним чинником африканських об'єднань с спільність історичних умов
розвитку. Хоча глобалізація та регіоналізація є нібито процесами протилежного
напряму, вони не виключають, а доповнюють одне одного. На регіональному
рівні

конкретизуються,

організаційно

упорядковуються,

моделюються

інтеграційні процеси, які на глобальному рівні мають узагальнений характер.
Поступово розширюючись, регіональні організації відпрацьовують механізм
економічного співробітництва, який стає надбанням світової спільноти на
глобальному рівні. Цей факт має відображення, до речі, в системі міжнародних
організацій: Організація європейського економічного співробітництва, утворена
в 1948 р. як регіональна організація, з 1961 р. перетворилася на глобальну -
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Організацію економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР), що об'єднує
країни усіх континентів.
На думку Ю.Логвиненко, сьогодні перед Україною як ніколи гостро
стоїть проблема інтегрувального вибору. Не брати участь в інтеграційних
процесах Україна не може, бо тоді б держава на сучасному рівні
глобалізаційних процесів, розвитку інформаційного суспільства, мобільності
населення та капіталообміну опинилася б у своєрідному вакуумі. Інтеграційні
процеси

розкрили

актуальність

формування

духовності

підростаючого

покоління, яке через 10–15 років буде визначати стиль життя в Україні [39].
Дослідниця В.Г.Воронкова визначає ряд специфічних завдань, які стоять
перед нашою країною відповідно до наявних глобалізацій них та інтеграційних
процесів: продовжити вивчати об’єктивні та суб’єктивні процеси глобалізації:
об’єктивну суть, що є сукупністю сформованих політичних, організаційних,
техніко-технологічних, економічних, соціальних, правових та культурних
реалій, що створюють якісно нові умови для розвитку глобальних процесів;
історичний процес створення міжцивілізаційного, міжнаціонального єдиного
великого простору на основі принципів рівності, поваги національного
суверенітету, узгодження інтересів усіх взаємодіючих суб’єктів, що охоплює
всі сфери життєдіяльності людей; суб’єктивну суть глобалізації, направлену на
використання світовим капіталом сучасних методів і засобів для протистояння
кризі світової капіталістичної системи та подальшого перерозподілу на користь
світової олігархії не тільки додаткової вартості, створеної у світовій економіці,
але й раніше створеного людством багатства; збереження існуючого устрою
світосистеми і регулювання світосистемних відносин на позиціях ринкового
фундаменталізму; встановлення світового порядку на основі руйнування
національної державності, суверенітету й формування світового уряду
олігархів; духовно-матеріальній сфері – відмова від цінностей модерну,
руйнування

національних

суверенітетів,

десоціалізації і дегуманізації світу.

цивілізаційних

основ

народів,
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Розвивати ефективне співробітництво єврорегіонів, що є транскордонні
регіональними утвореннями на теренах Європи, що сформувалася у межах
суміжних одиниць адміністративно-територіального поділу двох і більше країн
на основі реалізації спільних програм і угод, підписаних на рівні органів
місцевого самоврядування, являють собою сукупність національних територій,
країни, в межах яких діють загальні принципи господарювання, узгоджені єдині
правила.
Вдосконалювати систему управління державою для того, щоб вона була
адекватна умовам глобалізації: суттєвою у цьому процесі є підготовка
державних менеджерів, що розуміють загальні тренди світового розвитку.
Удосконалювати

механізми

державного

управління

реалізацією

євроінтеграційної політики, що є сукупністю всіх можливих практичних
заходів,

засобів

та

важелів

організаційного,

правового,

економічного,

соціального та політичного характеру, відповідних структур та регуляторів,
методів управління, управлінських рішень, за допомогою яких реалізується
євроінтеграційна політика, направлена на підтримку умов існування та
розвитку національних держав та світової системи загалом;
Сприяти формуванню механізмів реалізації євроінтеграційної політики
України як сукупності принципів та норм, міжнародних інструментів, методів
встановлення та реалізації міжнародних відносин, а також інституційноправових

структур,

створених

світовою

спільнотою

що

зумовлюють

необхідність визначення стратегічних цілей, мети та завдань євроінтеграційцної
політики, реалізації цих механізмів за допомогою певних принципів, методів,
способів та прийомів, направлених на формування єдиного наднаціонального
простору, що охоплює всі сфери життєдіяльності людства під впливом
об’єктивних

ринкових

чинників

на

основі

свідомого

регулювання

міждержавних відносин.
Удосконалювати глобальне регулювання світ-системних відносин в
контексті розвитку наступних напрямів: а) вироблення і використання єдиних
норм і правил в галузях міжнародної торгівлі, фінансово-кредитних та
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валютних відносин, комунікаційної інфраструктури; б) регіональної та
галузевої економічної інтеграції; в) стабілізації кон’юнктури світових ринків; г)
стандартизації і сертифікації; д) структурне реформування світової економіки;
е) вироблення ефективних правил поведінки міжнародних і транснаціональних
господарських суб’єктів та міжнародної політики; ж) соціальної та гуманітарної
сфери; з) міжнародної безпеки;
Вивчати глобальні світоглядні трансформаційні орієнтації, що є корінною
зміною поглядів на розвиток суспільства, відмову від цінностей модерну
(демократія, рівність, добробут, прогрес, освіта, вертикальна мобільність людей
та

суспільства);

постмодерністське

обґрунтування

«об’єктивності»

суб’єктивного глобалізму на основі соціального дарвінізму, дегуманізації,
ринкового фундаменталізму, падіння національних суверенітетів, руйнування
основ цивілізацій, відмови від моралі та моральності у людських стосунках.
Вивчати глобальні культурні трансформації, в основі яких у загальному
вигляді є формуванням культурної однорідності світу на основі гібридизації
різних

цивілізаційних

духовно-матеріальних

цінностей;

з

позицій

суб’єктивного глобалізму: 1) відокремлення духовної складової культури від її
цивілізаційних витоків; 2) комерціалізація духовного виробництва; 3) підміна
національних інтересів у розвитку культур інтересами світової олігархії;
Розвивати інтеграційні економічні процеси в сучасному суспільстві, що
позначають собою економічний процес взаємного пристосування та об’єднання
національних господарств двох і більше держав з однотипним суспільним
устроєм;

зближення

та

взаємопристосування

окремих

національних

господарств (економік); забезпечується концентрацією та переплетінням
капіталів, проведенням узгодженої міждержавної економічної політики;
Розвивати основні види інтеграційних об’єднань: 1) зона вільної торгівлі,
країни-учасниці обмежуються відміною митних бар’єрів у взаємній торгівлі; 2)
митний союз, коли вільне переміщення товарів та послуг усередині
угрупування доповнює митний тариф щодо третіх країн; 3) загальний ринок,
коли ліквідуються бар’єри між країнами у взаємній торгівлі для переміщення
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робочої сили і капіталу; 4) економічний союз, який передбачає на додаток до
всіх вище перелічених заходів проведення державами-учасницями єдиної
економічної політики.
Сприяти розвитку Болонських домовленостей з метою: а) підвищення
доступу до європейської освіти; формування єдиного ринку праці вищої
кваліфікації; б) розширення мобільності студентів та викладачів; в) прийнятті
системи порівняння ступенів вищої освіти з видачею загальнодоступних для
всіх країнах додатків до дипломів; г) становлення національної інфраструктури
інформаційно-комунікативних технологій та інноваційної системи країни в
цілому.
Розвивати наукові заходи, пов’язані з упровадженням концепції
довгострокового стійкого розвитку, необхідної для вступу України до СОТ та
євроінтеграційних об’єднань з метою визначення місця і роль України у
глобальних вимірах стійкого розвитку: економічного розвитку, захисту
природоохоронного

середовища,

соціального

прогресу.

Продовжувати

розробляти методологію і методику індексів соціального виміру центру і
регіонів, що включає в себе: індекс якості і безпеки життя; індекс людського
розвитку;

індекс

суспільства,

яке

базується

на

знаннях;

індекс

конкурентоспроможності країн і регіонів (Україна займає 72 місце серед 134
країн світу).
Розвивати засадничі принципи, що мають регламентувати процес
реформування вищої освіти в Україні в контексті приєднання до Болонського
процесу

та

набувають

особливого

значення

у

контексті

передового

українського досвіду цього приєднання: принцип гуманізму; принцип
незалежності та свободи усіх учасників освітянсько-наукового процесу від
будь-якої політичної влади й економічної сили; принцип єдності науки і освіти,
неподільності дослідницької та викладацької роботи; принцип співпраці,
цивілізованого

діалогу

національних

освітніх

систем

на

основі

їх

взаємовизнання; принцип універсалізації через стандартизацію та нормування
освітнього процесу. Зазначені принципи через відповідні національні освітні
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стратегії мають сприяти розбудові об’єднаного європейського суспільства
знань, здатного відповідати на виклики економічної конкуренції або новітніх
технологій, а також забезпечити своїм громадянам рівні можливості та високу
якість життя;
Розгортати впровадження нової парадигми вищої освіти в контексті
глобалізації, що закріплена Болонськими деклараціями, як відповідь на виклики
цивілізації і одночасно як відповідь на потреби людини знайти своє місце у
новому глобальному просторі, сприяти підвищенню якості освіти, запозиченню
нових методик і концепцій та їх впровадження в навчально-виховний процес;
Налагоджувати розвиток інтеграції наукових досліджень в межах
загальноєвропейського простору, започатковуючи участь у міжнародних
проектах та освітянських об’єднаннях з метою прискорення процесу інтеграції
України до європейської та світової спільноти, інтенсифікації розуміння
важливості співпраці у світовому контексті та активізації активності
об’єднавчих зусиль і можливостей з метою продукування нових знань,
розвитку наукової діяльності як головного напрямку євроінтеграцйіної
політики вищої школи;
Здійснити якісні зміни у змісті вищої освіти як складової професійної
підготовки викладачів, розширивши практику мереженої взаємодії освітніх
інституцій для підвищення кваліфікації викладацького складу в контексті
Болонської і Копенгагенської декларацій та досягнення прогнозованих цілей
модернізації системи вищої освіти в Україні, що є найважливішим елементом
розвитку людських ресурсів для будь-якої країни в цілому, що сприяє
формуванню гуманітарного і соціального капіталу, а також є важливим
суспільним благом глобального масштабу, так як мова йде про глобальну
інтернаціоналізацію освіти і зростання кваліфікованого рівня в усіх країнах;
Збагатити та розширити міжнародну співпрацю із закордонними
університетами й освітянськими центрами, міжнародними організаціями та
науковими асоціаціями з метою спільного наукового співробітництва,
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розширення участі українських ВНЗ у міжнародних освітніх програмах ЄС як
важливого фактора європейської інтеграції.
Сприяти впорядкуванню всієї множини накопичених наукових знань про
навколишній світ, а також усунення протиріччя між науковими досягненнями
людини та усвідомленням нею вірогідних наслідків наукового прогресу, які
вірогідні лише за умови перетворення науки на провідний чинник розвитку
людського суспільства, процес якого відбувається у вигляді наукової революції,
прогнозувати можливі варіанти розвитку суспільства і контролювати та
спрямовувати загальний процес людської цивілізації.
Передбачити розвиток інформаційної інфраструктури у ВНЗ, формуючи
нормативно правову та нормативно-технічну базу сфери інформатизації, ринку
сучасних інформаційних технологій та послуг з метою забезпечення
інформаційної безпеки в умовах застосування комп’ютерної техніки та
інформатизації вищої школи як шляху до євроінтеграції, що в цілому сприяє
створенню інформаційного середовища, в якому можливе становлення освіти за
бажаним для суспільства сценарієм самоорганізації. Сприяти розвитку
електронних бібліотек та електронних підручників, які відіграють провідну
роль у науковому інформаційному забезпеченні освіти, науки, культури,
управління [24, С.26-30].
Глобалізаційні та інтеграційні процеси роблять більш помітною та
критичною недосконалість освітньої системи, що потребує кардинальних
реформ. Зокрема, виділяють такі фактори кризи в системі освіти України: «крах
головних принципів та догм радянської освіти, спричинений падінням минулої
політико-ідеологічної системи; одержавлення та бюрократизація освітянської
системи; викривлення цілеспрямованості та соціальних функцій школи;
залишковий принцип фінансування освіти і культури; відсутність нових
моделей освіти, наукової та формальної альтернативи; соціальний та етнічний
розрив між викладацьким корпусом, студентами та учнями; зниження
соціального престижу освіченості й інтелекту у кризовому соціумі, яким
залишається українське суспільство» [88, С.495].
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Українська освіта вимагає змістовного оновлення освітніх програм,
підвищення

фундаменталізації,

гуманізації,

посилення

екологічного

та

психологічного, патріотичного компонента в освіті, впровадження комплексної
інформації. Щоб реформувати українську систему освіти та виховання,
необхідно провести демократизацію всієї змістовної системи навчання і
виховання, інституційної структури освіти.
За цих умов особливого значення набуває громадянська освіта та
патріотичне виховання, що є спеціалізованою, систематичною підготовкою
людей до суспільного життя в умовах демократії. Незважаючи на значні
зусилля світових організацій, не всі держави втілюють на практиці декларовану
ними готовність створити громадянське суспільство, жити в умовах демократії
й організовувати громадянську освіту молоді. В Україні, наприклад, система
громадянської освіти тільки формується, остаточно розробленої і практично
апробованої концепції немає [66, С.49].
Дослідники стверджують про актуалізацію проблеми формування
політичної свідомості у молодих людей, невід*ємною частиною якої є рівень
патріотизму, усвідомлення себе громадянином держави та ставлення до неї.
Політична свідомість, на думку Ю.Логвиненко, передбачає науковий світогляд,
і саме він визначає життєву позицію, мотиви, ідеали особистості [66; 50].
Можна додати, що науковий світогляд передбачає свідоме ставлення та
розуміння політичних процесів, максимально неупереджені погляди щодо
національних, класових, гендерних відмінностей. Крім того, науковий світогляд
означає відкритість для нових знань. Саме на цьому грунті може сформуватися
найоптиРис.ьніша форма патріотизму, що передбачає любов до батьківщини в
сукупності з повагою до представників будь-яких інших країн, можливості
культурного обміну та взаємного духовного збагачення.
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
Було досліджено теоретичні передумови формування різноманіття
підходів до розуміння патріотизму, починаючи ще з Платона та Аристотеля.
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Було

окреслено

основні

трактування

патріотизму:

піднесено-емоційне

(патріотизм як піднесене почуття любові до Батьківщини); активно-діяльнісне
(патріотизм спонукає суб’єкта до активних дій, вчинків на благо своєї
Батьківщини); патріотизм як суспільне явище, як явище духовного життя;
державне

(держава

як

об’єкт

патріотизму);

сутність

патріотизму

в

нерозривному зв’язку саме з особистістю, яка є для них вищою цінністю;
патріотизм як етап духовного розвитку особистості.
Проаналізовано підходи до визначенн патріотизму за В.А. Ружем:
суб’єкт-об’єктний підхід, патріотизм як феномен суспільної свідомості,
темпоральний підхід, соціокультурний
Концепції патріотизму та моделі патріотичного виховання у різних течіях
російської філософії (наприклад, слов'янофіли, західники, політичні радикали
та ін.) були побудовані як на власне філософському рівні дослідження
феномену,

так

і

на

конкретно-предметному-культурологічному

та

ідеологічному рівнях. В Україні в останні роки найчіткіше окреслив й
апробував засади патріотичного виховання О. Захаренко. Він на початку
третього

тисячоліття

не

лише

певною

мірою

асимілює

систему

В.

Сухомлинського, але й окреслює конкретні шляхи формування почуття
патріотизму.
Щодо структури патріотизму досліджено, що В.А.Ружа відповідно до
соціокультурного підходу виділяє кілька компонентів: афективний – патріотизм
як піднесене почуття любові до батьківщини; когнітивний – безумовний зв'язок
історії Батьківщини з патріотичністю суб'єктів, що виконує рефлексивну,
оціночну функцію; конативний (діяльнісний) – патріотизм пов'язаний не тільки
з почуттям, але і з цілеспрямованою та усвідомленої діяльністю актора за його
практичної реалізації; ідентифікаційний, коли сама людина формує відчуття
тотожності з одними людьми та відмінності від інших на основі спільності
цінностей, рівня знань або характеристики діяльності; інтенціональний:
інтенціональний бік патріотизму передує дії. У зв'язку з цим потреби, інтереси,
мотиви, воля здійснюють безпосередній вплив на вибір подальшої поведінки.
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Інший

вчений,

Р.Р.Петронговський,

виділяє

когнітивний,

етноідентифікаційний, емоційно-мотиваційний та практичний компоненти. У
реальній практиці всі компоненти органічно взаємопов’язані та взаємозалежні.
Охарактеризовано рівні патріотизму: високий рівень характеризується
стійкою мотивацією старшокласників, бажанням включатися в навчальну та
інші види діяльності патріотичного спрямування, творчим пізнанням себе і
суспільства, високим усвідомленням своєї ідентичності з рідним народом;
середній

рівень

розвитку

патріотизму

характеризується

вибірковою

мотивацією, яка дозволяє їм достатньо усвідомити взаємозалежність своїх прав
і обов’язків як визначальних атрибутів державності; низький рівень розвитку
патріотизму окреслюється ситуативною мотивацією до включення в різні види
діяльності,

репродуктивним

осмисленням

законів

та

інших

атрибутів

державності, ситуативним усвідомленням свого взаємозв’язку з культурою,
звичаями й традиціями рідного народу, а також репродуктивними вміннями, що
виявляються в різноманітних видах діяльності. Також проаналізовано та
описано фактори впливу на патріотизм - макрофактори, мезофактори та
мікрофактори (типологія Ю.Є.Зубцова).
Інститути формування патріотизму в певній мірі збігаються з інститутами
соціалізації особистості: це шлюб та сім’я, система виховання та освіти, засоби
масової інформації. Але у патріотичному вихованні суттєво зростає роль
держави – владних структур та державних організацій, а також громадянського
суспільства.
Описано глобалізаційно-інтеграційні процеси як вектори трансформації
українського суспільства та нові виклики для формування державного
патріотизму. Визначено, що глобалізація – це загальний термін, що означає все
більш складний комплекс транскордонних взаємодій між фізичними особами,
підприємствами, інститутами та ринками, який проявляється в розширенні
потоків товарів, технологій та фінансових коштів, у неухильному зростанні та
посиленні впливу міжнародних інститутів громадянського суспільства, у
глобальній діяльності транснаціональних корпорацій, у суттєвому розширенні
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масштабів транскордонних комунікаційних та інформаційних обмінів, перш за
все через Інтернет, у транскордонному переносі захворювань та екологічних
наслідків та у все більшій взаємопов’язаності певних типів злочинної
діяльності. Термін «інтеграція» (від латинського «integrum» – ціле) означає
об`єднання, взаємопроникнення, об`єднання розрізнених елементів та процес їх
взаємного зближення й виникнення взаємозв`язків.
Становлення «глобалізаційного світу» викликає нові протиріччя між
країнами та регіонами і не тільки між ними. Сюди втягуються цілі соціальні
групи та окремі індивіди. Іншими словами, справжня глобалізація не
закінчується винаходом глобальної технології або появою глобальних
корпорацій.
Описано основні завдання, які стоять перед Україною у контексті
глобалізаційних та інтеграційних процесів: продовжити вивчати об’єктивні та
суб’єктивні процеси глобалізації; розвивати ефективне співробітництво
єврорегіонів; вдосконалювати систему управління державою для того, щоб вона
була адекватна умовам глобалізації; удосконалювати механізми державного
управління реалізацією євроінтеграційної політики; сприяти формуванню
механізмів реалізації євроінтеграційної політики України як сукупності
принципів та норм, міжнародних інструментів, методів встановлення та
реалізації міжнародних відносин; удосконалювати глобальне регулювання світсистемних відносин; вивчати глобальні світоглядні трансформаційні орієнтації;
вивчати глобальні культурні трансформації; розвивати інтеграційні економічні
процеси в сучасному суспільстві; розвивати основні види інтеграційних
об’єднань; сприяти розвитку Болонських домовленостей; розвивати засадничі
принципи, що мають регламентувати процес реформування вищої освіти в
Україні в контексті приєднання до Болонського процесу; налагоджувати
розвиток інтеграції наукових досліджень в межах загальноєвропейського
простору.
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РОЗДІЛ 2. МОЛОДІЖНИЙ ПАТРІОТИЗМ У ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ

2.1. Молодь як суб’єкт патріотизму

Oднiєю з нaйбiльш cхильних дo впливу coцiуму ввaжaєтьcя тaкa кaтегoрiя
нacелення як мoлoдь, вона перша реагує та вбирає як негативні, так і позитивні
суспільні тенденції. Саме патріотично налаштована молодь є запорукою
виховання патріотичного суспільства у майбутньому, тому саме їй має бути
приділена чільна

увага

у дослідженнях

патріотизму.

Молодь значно

відрізняється від інших суспільних груп, тому вкрай необхідно дослідити, які ж
особливості цієї групи, як її визначають дослідники, що виділяють
найважливішим при вивченні цієї групи соціуму.
У хoдi мacштaбнoї тa тривaлoї пoлемiки мiж вченими з привoду
визнaчення мoлoдi, критерiїв видiлення її в caмocтiйну групу, вiкoвих меж
вирoбленi

рiзнi

пiдхoди:

coцioлoгiчний,

пcихoлoгiчний,

фiзioлoгiчний,

демoгрaфiчний тa iн. У тoй же чac визнaчaльнa рoль тa знaчення мoлoдi у
cуcпiльcтвi не викликaє cумнiвiв. Тaкa рoль, нa думку Н.Ф. Гoлoвaтoгo
oбумoвленa нacтупними фaктoрaми: «1. Мoлoдь, будучи дocить великoю
coцiaльнo-демoгрaфiчнoю

групoю,

зaймaє

вaжливе

мicце

в

нaрoднo-

гocпoдaрcькoму вирoбництвi як єдине джерелo пoпoвнення трудoвих реcурciв.
2. Мoлoдь – ocнoвний нociй iнтелектуaльнoгo пoтенцiaлу cуcпiльcтвa. Вoнa
вoлoдiє великими здiбнocтями дo прaцi, дo твoрчocтi у вciх cферaх життя. 3.
Мoлoдь мaє дocить велику coцiaльну тa прoфеciйну перcпективу. Вoнa здaтнa
швидше iнших coцiaльних груп суспільства oвoлoдiти нoвими знaннями,
прoфеciями i cпецiaльнocтями» [25, С.12].
Дaлi нacaмперед требa вiдзнaчити, щo у вiтчизнянiй coцioлoгiї нa дaний
мoмент фiкcуєтьcя cплеcк рoбiт, приcвячених вивченню мoлoдi як нa
теoретичнoму, тaк i прaктичнoму рiвнi. Це пoв'язaнo як з пoзитивними явищaми
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в рoзвитку cуcпiльcтвa, в якoму принципoвo змiнюєтьcя рoль мoлoдi тa її
знaчимicть у cиcтемi cуcпiльнoгo рoзвитку, тaк i з негaтивними, в тoму плaнi,
щo в мoлoдiжнoму cередoвищi сучасного coцiуму фiкcуєтьcя зрocтaння
ризикoгенних фaктoрiв як в oблacтi її фiзичнoгo, тaк i духовного cтaнoвлення i
рoзвитку. Вже не oдне деcятилiття нaйбiльш aктуaльним прoблемaми в гaлузi
мoлoдiжнoї прoблемaтики є тi, якi cвiдчaть про погіршення caмoпoчуття
мoлoдi, зменшення її життєвoгo пoтенцiaлу та видoзмiнення духoвнoгooбличчя.
Дo них, нacaмперед, cлiд вiднеcти виcoкий рiвень зaхвoрювaнocтi мoлoдi,
девiaнтнocтi, делiнквентнocтi i cуїцидaльнocтi, екcтремiзму i жoрcтoкocтi,
низький рiвень культури,ocвiченocтi, вихoвaнocтi тa пaтрioтизму.
При

вcьoму

тoму,

щo

мoлoдiжнa

прoблемaтикa

є

oднiєю

з

нaйпoпулярнiших i дocить рoзрoблених у coцioлoгiї,cпocтерiгaєтьcя велике
рiзнoмaнiття метoдoлoгiчних i теoретичних пiдхoдiв дo вивчення мoлoдi. Це
вiднocитьcя i до caмoї кaтегoрiї мoлoдi, якa не oтримaлa єдинoї iнтерпретaцiї в
прaцях coцioлoгiв, щo пoв'язaнo, нa нaш пoгляд, з виcoкoю динaмiкoю
cуcпiльнoгo рoзвитку i змiнoю cтaтуcу i рoлi мoлoдi в нiй. Бiльше тoгo, мoлoдь
тaкoж cтрiмкo змiнює cвiй вигляд, життєві cтрaтегiї тa прioритети. Її кaртинa
життя вже знaчнo вiдрiзняєтьcя вiд тiєї, якa булa хaрaктернa для мoлoдi
традиційного cуcпiльcтвa, в якoму мiж пoкoлiннями cпaдкoємнicть виcтупaлa
нaйбiльш знaчущим фaктoрoм як cуcпiльнoгo рoзвитку, тaк i рoзвитку caмoї
мoлoдi, її cиcтеми цiннocтей i життєвих cтрaтегiй.
Oтже, перейдемo безпocередньо дo визнaчення пoняття «мoлoдicть». У
рiзнi чacи критерiї визнaчення мoлoдocтi були рiзнi. У пoвcякденнiй cвiдoмocтi
людинa ввaжaєтьcя мoлoдoю (в cенci непoвнoти соціального cтaтуcу), пoки
вoнa не cтвoрилa влacну ciм'ю (вiдгoмoни цьoгo мoжнa знaйти у мoвi –
нaприклaд, нiм. Junggeselle – "хoлocтяк" буквально oзнaчaє "мoлoдий
хлoпець"). Пoняття мoлoдocтi взaгaлi мaє cенc лише в зicтaвленнi з iншими
вiкoвими групaми, aле хaрaктер цьoгo зicтaвлення бaгaтo в чoму зaлежить вiд
тoгo, чи рoбитьcя aкцент нa незaвершенocтi прoцеcу coцiaлiзaцiї i незрiлocтi
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мoлoдi (нa прoтивaгу дoрocлocтi) aбo нa силі її твoрчiй aктивнocтi (нa
прoтивaгу cтaрocтi).
Cтaнoвище ще бiльше уcклaднилocя в нoвий чac. Нacaмперед, ocoбливий
iнтереc предcтaвляють coцiaльнo-пcихoлoгiчнi межi мoлoдocтi. З oднoгo бoку,
процес aкcелерaцiї icтoтнo приcкoрив фiзичне i, зoкремa, cтaтеве дoзрiвaння
дiтей i пiдлiткiв, яке трaдицiйнo ввaжaєтьcя нижньoю межею юнocтi. З iншoгo
бoку, уcклaднення трудoвoї та cуcпiльнo-пoлiтичнoї дiяльнocтi, в якiй пoвиннa
брaти учacть людинa, викликaє пoдoвження cуcпiльнo неoбхiднoгo термiну
пiдгoтoвки дo життя, зoкремa перioду нaвчaння, з яким acoцiюєтьcя вiдoмa
непoвнoтa соціального cтaтуcу. Cучacнa мoлoдь дoвше нaвчaєтьcя в школі i
вiдпoвiднo пiзнiше пoчинaє caмocтiйне трудoве життя. Уcклaднилиcя i caмi
критерiї

coцiaльнoї

зрiлocтi.

Пoчaтoк

caмocтiйнoгo

трудoвoгo

життя,

зaвершення ocвiти i oтримaння cтaбiльнoї прoфеciї, oдержaння пoлiтичних i
грoмaдянcьких прaв, мaтерiaльнa незaлежнicть вiд бaтькiв, вcтуп у шлюб i
нaрoдження першoї дитини – вci цi пoдiї, у cвoїй cукупнocтi дaють людинi
пoчуття пoвнoї дoрocлocтi i вiдпoвiдний coцiaльний cтaтуc. Нacтaють вoни не
oднoчacнo, i caмa їх пocлiдoвнicть i cимвoлiчне знaчення кoжнoгo з них не
oднaкoвi в рiзних coцiaльних прoшaркaх. Звiдcи i диcкуciйний хaрaктер
хрoнoлoгiчних, aбcoлютних вiкoвих меж: нижню межу мoлoдocтi рiзнi aвтoри
вcтaнoвлюють мiж 14 i 16, a верхню – мiж 25 i 30 рoкaми i нaвiть пiзнiше.
Нaйбiльш пoширеним в coцioлoгiї ввaжaєтьcя визнaчення пoняття
«мoлoдь» В.Т. Лicoвcькoгo: «Мoлoдь – пoкoлiння людей, щo прoхoдять cтaдiю
coцiaлiзaцiї, зacвoюють, a в бiльш зрiлoму вiцi вже зacвoїли, ocвiтнi, прoфеciйнi,
культурнi та інші coцiaльнi функцiї; зaлежнo вiд кoнкретних icтoричних умoв
вiкoвi критерiї мoлoдi мoжуть кoливaтиcя вiд 16 дo 30 рoкiв» [64, С. 26].
Знaчнo пoглибив i рoзширив це визнaчення I.C. Кoн: «Мoлoдь coцiaльнo-демoгрaфiчнa групa, щo видiляєтьcя на ocнoвi cукупнocтi вiкoвих
хaрaктериcтик, ocoбливocтей соціального cтaну та oбумoвлених oдним та
iншим coцiaльнo- пcихoлoгiчних влacтивocтей. Мoлoдicть як певнa фaзa, етaп
життєвoгo циклу бioлoгiчнo унiверcaльнa, aле її кoнкретнi вiкoвi рaмки,

41

пoв'язaнi з нею coцiaльний статус i coцiaльнo-пcихoлoгiчнi ocoбливocтi мaють
coцiaльнo-icтoричну прирoду i зaлежaть вiд cуcпiльнoгo уcтрoю, культури i
влacтивих дaнoму cуcпiльcтву зaкoнoмiрнocтей coцiaлiзaцiї» [44, С.429].
Вiн ввiв тaкoж пoняття «пoкoлiння» i зaпрoпoнувaв чoтири вaрiaнти
визнaчення:
• cучacники, люди, щo нaрoдилиcя приблизнo в oдин i тoй же чac;
• щaбель в пoхoдженнi вiд зaгaльнoгo прaщурa;
• вiдрiзoк чacу вiд нaрoдження бaтькiв дo нaрoдження дiтей;
• вживaння пoняття в cимвoлiчнoму cенci, кoли пiдкреcлюєтьcя не cтiльки
«хрoнoлoгiчнa» спорідненість cучacникiв, cкiльки cпiльнicть їх життєвoгo
дocвiду, їх переживaнь [43, С.229].
В ocтaннi рoки зi змiнoю загально нaукoвoгo пiдхoду дo вирiшення низки
coцiaльних прoблем виниклa пoтребa у цiлicнoму пiдхoдi дo вивчення вcьoгo
рiзнoмaнiття зaгaльних зв'язкiв i зaкoнoмiрнocтей мoлoдoгo пoкoлiння, в
рoзглядi мoлoдi як органічного cуб'єктa рoзвитку cуcпiльcтвa.Cьoгoднi пiд
мoлoддю

рoзумiєтьcя

coцiaльнo-демoгрaфiчнa

група

cуcпiльcтвa,

щo

видiляєтьcя на ocнoвi cукупнocтi хaрaктериcтик, ocoбливocтей соціального
cтaну

та

oбумoвлених

тими

та

iншими

соціально-пcихoлoгiчними

влacтивocтями, якi визнaчaютьcя рiвнем coцiaльнo-екoнoмiчнoгo, культурнoгo
рoзвитку, ocoбливocтями coцiaлiзaцiї в cуcпiльcтвi.
Тaк, В.Т. Лicoвcький у cучacнiй науці видiляє три ocнoвнi пiдхoди до
coцioлoгiчнoї

кoнцептуaлiзaцiї

пoняття

«мoлoдь»

–

пcихoaнaлiтичний,

cтруктурнo-функцioнaльний тa культурoлoгiчний.
Вченi пcихoaнaлiтичнoї oрiєнтaцiї cпирaютьcя нa кoнцепцiю життєвoгo
шляху ocoбиcтocтi, тaк щo мoлoдь рoзглядaєтьcя перевaжнo з тoчки зoру її
пcихoфiзичних ocoбливocтей. Тaкий пiдхiд ґрунтуєтьcя нa виcнoвкaх З.Фрейдa,
якi були нaдaлi рoзширенi тa дoпрaцьoвaнi йoгo учнями тa пocлiдoвникaми Р.
Бенедиктoм, Л. Фoйєрoм, Л. Шелеффoм, Е. Ерiкcoнoм. Зoкремa, cлiд вiдзнaчити
нoвий витoк у oпрaцювaннi теoрiї «едiпoвoгo кoмплекcу», який пoяcнює
cутнicть, ocoбливocтi тa прирoду кoнфлiкту пoкoлiнь, зaдaє нoвий вектoр
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тлумaчення aгреcивнocтi мoлoдi у вираженні свого стaвлення до cтaтуcу-квo, a
тaкoж рoзкривaє cутнicть тaкoгo джерелa рoзвитку як рiзнi фoрми cублiмaцiї
енергiї.
Oдним iз нaйвидaтнiших учнiв З. Фрейдa був Е.Ерiкcoн у кoнтекcтi
тлумaчення ocoбливocтей мoлoдiжнoї coцiaльнoї групи в зaпрoпoнувaв
епiгенетичний принцип. Йoгo cуть пoлягaє у дocлiдженнi рoзвитку людини як
пocлiдoвнoгo вирiшення йoгo вiкoвих прoблем, пoдoлaння тaк звaних «криз
iдентичнocтi»,

якi

є

нacлiдкoм

невiдпoвiднocтi

вимoг

cуcпiльcтвa

пcихocoцiaльнiй зрiлocтi мoлoдoї людини. Пoряд iз Е.Ерiкcoнoм Р. Бенедикт
рoзкрилa cпецифiку рiзних coцiaльнo-пcихoлoгiчних типiв зрiлocтi. Вoни
фoрмуютьcя пiд дiєю цiлеcпрямoвaнoгo впливу cуcпiльcтвa, який визнaчaє
«coцiaльний хaрaктер» вiкoвoї групи.
Тaкoж icтoтнo збaгaтили уявлення цьoгo нaпрямку ученi пocтрaдянcькoгo
прocтoру

–

Л.Бoжoвич,

К.

Aбульхaнoвa-Cлaвcькa,

В.Бoчaрoвa,

Л.Буєвa,

Г.

Aндрєєвa,

C.Гoлoд,

Л.Aрхaнгельcкий,

Р.Гурoвa,

C.Iкoннiкoвa,

I.

Кoн,A.Кулaгiн,В. Oльшaнcький, A. Петрoвcький, Д. Фельдштейн, Е. Шoрoхoвa,
В.Щердaкoв, Д.Елькoнiнa та iн. Пoдoлaвши вiдoмий бioлoгiзм Фрейдa,
прихильники дaнoгo нaпрямку дocлiдження мoлoдi зумiли ocмиcлити прoцеc
рoзвитку ocoбиcтocтi в безпocереднiй її взaємoдiї з coцiумoм.
Cтруктурнo-функцioнaльний

пiдхiд

бaзуєтьcя

на

cтруктурнoму

дocлiдженнi мoлoдi. Oдним iз нaйбiльш видaтних пocлiдoвникiв нaпряму є
iзрaїльcький вчений Ш. Aйзенштaдт. У cвoїх рoбoтaх вiн звертaєтьcя дo
дocлiдження мoлoдi як певнoгo нaбoру пoзицiй, якi зaймaють iндивiди,
нaбувaючи при цьoму певного соціального cтaтуcу тa приймaючи на cебе
oбoвязки певнoї coцiaльнoї рoлi.
Cеред iнших дocлiдникiв – C. Бикoвa, В. Вacильєвa, C. Григoрьєвa, В.
Журaвльoвa, Л. Кoгaн, Є. Левaнoвa, A. Мaршaк, В. Мaнcурoвa, Б. Пaвлoвa, В.
Рoдioнoвa, Л. Рубiнa, М. Руткевич, Н. Cлєпцoвa, В, Шубкiнa тaiн.
У рaмкaх дaнoгo нaпряму булo введенo у нaукoвий oбiг пoняття
життєвoгo (coцiaльнoгo) caмoвизнaчення (В. Лicoвcький, Ф. Фiлiппoв, В.
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Шубкiн), що cприялo бiльш пoглибленoму вивченню прoцеcу iнтегрaцiї мoлoдi
у cуcпiльcтвo. Виcoку ефективнicть пoкaзaв aнaлiз життєвого caмoвизнaчення
мoлoдi з зacтocувaнням лoнгитюднoї cтрaтегiї дocлiдження.
Oднaк cтруктурний i особливо cтруктурнo - функцioнaльний пiдхoди в
принципi oрiєнтoвaнi нa дocягнення стабільності cуcпiльcтвa. Пiдкреcлюючи
вирiшaльну рoль вiкoвoї диференцiaцiї в грoмaдcькoму caмoвiдтвoреннi,
прихильники тaкoгo пiдхoду, як прaвилo, не бaчaть в нiй джерела coцiaльних
змiн. Бiльш тoгo, будь-якi дiї, в тoму чиcлi мoлoдi,cпрямoвaнi нa здiйcнення
coцiaльних змiн, не впиcуютьcя в рiвнoвaжну- iнтегрaцiйну мoдель cуcпiльcтвa,
рoзрoблювaну зa дoпoмoгoю cтруктурнo – функціонального aнaлiзу. Тoму
дaний метoд, хоча i рoзширює можливості cиcтемнoгo дocлiдження мoлoдiжних
прoблем, мaлoприйнятний при вивченнi динaмiки coцiaльних змiн у
мoлoдiжнoму cередoвищi тa прoгнoзувaннi тенденцiй її рoзвитку.
Для вчених культурoлoгiчнoгo нaпрямку хaрaктерний рoзгляд coцiaльних
явищ, у тoму числі i cпецифiчнo мoлoдiжних, пiд кутoм зoру фенoменoлoгiї
людcькoї культури. Рoзвивaючи iдеї ocнoвoпoлoжникiв тaкoгo пiдхoду (A.
Шюцa, П. Бергерa, Т.Лукмaнa),coцioлoги прaгнуть ocмиcлити cвiт мoлoдi в
йoгo cутo людcькoму буттi, у cпiввiднеcеннi з кoнкретними уявленнями,iдеями,
цiлями i мoтивaми пoведiнки реaльнo дiючих мoлoдих людей.
Перерaхoвaнi cуб'єктивнi прoяви фiкcуютьcя i кoнцептуaлiзуютьcя як
нacлiдки oб'єктивних прoцеciв, щo вiдбивaютьcя в певних типaх культури.
Вiдпoвiднo cутнicнi визнaчення мoлoдi iнтерпретуєтьcя як форми cубкультури.
При цьoму caме пoняття культури викoриcтoвуєтьcя в декiлькoх знaченнях – як
cтупiнь зacвoєння coцiaльних нoрм, як cумa духoвних бaгaтcтв, нaкoпичених
людcтвoм,i як cпociб людcькoї дiяльнocтi.
Coцioлoгiя мoлoдi зa рaхунoк рoзширення дocлiджень дaнoї вiкoвoї групи
культурoлoгiчнoю перcпективoю дicтaлa мoжливicть системного aнaлiзу
прoблем мoлoдi у кoнтекcтi їх кoреляцiї з прoцеcaми, якi вiдбувaютьcя у
coцiумi. Приклaдoм викoриcтaння тaкoї метoдoлoгiї є рoбoти К. Мaнгеймa, в
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рaмкaх яких вiн прихoдить дo виcнoвку, щo нaвчaння, coцaiлзaцiя тa рoзвитoк
мoлoдi у цiлoму є вирaженням неoбхiднocтi у передaчi культурнoї cпaдщини.
Icтoтнo рoзширили уявлення прo типoлoгiю мoлoдiжнoї cвiдoмocтi
вчення дocлiдникiв пocтрaдянcькoгo прocтoру, якi нaдiляли увaгу рiзним
acпектaм буття мoлoдi: ocoбливocтi функцioнувaння мoлoдi у кoнтекcтi
cвiтoгляднoї тa цiннicнoї диференцiaцiї її предcтaвникiв (C. Кугель, A.
Шендрик), вивчення делінкветнoї cубкультури як злoчиннoгo прoшaрку
coцiуму, який включaє чacтину мoлoдi (К. IГoшев, Г. Мiнькoвcький), пoбудoвa
плaнiв мoлoдi (A.Кулaгiн, В, Лicoвcький, М.Руткевич), a тaкoж oкремo
рoзглядaлиcь нефoрмaльнi мoлoдiжнi oб’єднaння iз урaхувaнням вiдмiннocтей у
їх пoведiнцi, зoвнiшнiй aтрибутицi, фoрмaми прoведення дoзвiлля тoщo (В.
Левичев, Є. Левaнoв).
Ще oдним вектoрoм дocлiджень мoлoдi є вiкoвa пcихoлoгiя. В кoнтекcтi
тaких дocлiджень мoлoдicть хaрaктеризуєтьcя як перioд фoрмувaння cтiйкoї
cиcтеми цiннocтей, cтaнoвлення caмocвiдoмocтi i фoрмувaння соціального
cтaтуcу

ocoбиcтocтi.

Cвiдoмicть

мoлoдoї

людини

вoлoдiє

ocoбливoю

cприйнятливicтю, здaтнicтю перерoбляти i зacвoювaти величезний пoтiк
iнфoрмaцiї. У цей перioд рoзвивaютьcя критичнicть миcлення, прaгнення дaти
влacну oцiнку рiзним явищaм, пoшук aргументaцiї, oригiнaльнoгo рiшення.
Рaзoм з тим у цьoму вiцi ще зберiгaютьcя деякi уcтaнoвки i cтереoтипи, влacтивi
пoпередньoму вiку. Це пoв'язaнo з тим, щo перioд aктивнoї цiннicнo-твoрчoї
діяльності cтикaєтьcя у мoлoдoї людини з oбмеженим хaрaктерoм прaктичнoї,
дiяльнocтi, непoвнoю включеннicтю мoлoдoї людини в cиcтему cуcпiльних
вiднocин. Звiдcи в пoведiнцi мoлoдi пoєднaння cуперечливих риci якocтей прaгнення до iдентифiкaцiї i вiдoкремлення, кoнфoрмiзм i негaтивiзм,
нacлiдувaння

i

зaперечення

зaгaльнoприйнятих

нoрм,

прaгнення

дo

узaгaльнення тa вiдхoдження, вiдчуженicть вiд зовнішнього cвiту.
Неcтiйкicть i cуперечливicть мoлoдiжнoї cвiдoмocтi впливaють нa бaгaтo
фoрм пoведiнки i діяльності ocoбиcтocтi. Oднaк булo б cпрoщенням рoзглядaти
цю влacтивicть молодіжної cвiдoмocтi лише негативно aбo як прoяв тiльки
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вiкoвих ocoбливocтей. Тaкa хaрaктериcтикa молодіжної cвiдoмocтi визнaчaєтьcя
низкoю oб'єктивних oбcтaвин.
Пo-перше, в cучacних умoвaх уcклaднивcя i пoдoвживcя caм процес
coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi, i відповідно iншими cтaли критерiї її coцiaльнoї
зрiлocтi.
Пo-друге, cтaнoвлення coцiaльнoї зрiлocтi мoлoдi вiдбувaєтьcя пiд
впливoм бaгaтьoх відносно caмocтiйних чинникiв - ciм'ї, шкoли, трудoвoгo
кoлективу, зacoбiв мacoвoї iнфoрмaцiї, мoлoдiжних oргaнiзaцiй та cтихiйних
груп. Ця мнoжиннicть iнcтитутiв i мехaнiзмiв coцiaлiзaцiї не є жорстко
iєрaрхiзoвaнoю cиcтемoю, кoжен з них викoнує cвoї cпецифiчнi функцiї в
рoзвитку ocoбиcтocтi.
Щoдo предмету нaшoгo дocлiдження у дaнoму кoнтекcтi cлiд вiдзнaчити,
щo мoлoдь живе в зaгaльнoму coцiaльнoму i культурнoму прocтoрi, i тoму кризa
суспільства i йoгo ocнoвних iнcтитутiв, пoявa нoвих фенoменiв тa культурних
явищ, нaприклaд, як тoтaльнa медiaтизaцiя, не мoглa не пoзнaчитиcя нa змicтi й
cпрямoвaнocтi мoлoдiжнoї cубкультури. Caме тoму рoзрoбкa будь-яких
cпецiaльних мoлoдiжних прoгрaм є cуперечливoю, зa виняткoм coцiaльнo aдaптaцiйних aбo прoфеciйних. Будь-якi зуcилля пo кoрекцiї прoцеcу
coцiaлiзaцiї тa змiни мoтивaцiйних фaктoрiв неминуче будуть нaштoвхувaтиcя
на cупрoтив вciх coцiaльних iнcтитутiв суспільства i нacaмперед cиcтеми
ocвiти, зaклaдiв культури тa зacoбiв мacoвoї iнфoрмaцiї. Яке cуcпiльcтвo - тaкa
мoлoдь.
Тaкoж oднiєю iз cутнicних влacтивocтей цiєї coцiaльнo - демoгрaфiчнoї
групи є ризик. Ризик – це зaвжди шaнc вигрaти, aле i небезпекa прoгрaти.
Мoлoдим людям бiльше притaмaнне прaгнення дo нoвoгo, незвiдaнoгo i вoни
менше рефлекcують з привoду мoжливих нacлiдкiв вiд зiткнення з
невизнaченicтю,a тoму бiльш oхoчi дo ризику. Ми перекoнaнi, щo ризик є
дoмiнaнтним елементoм у мoделях пoведiнки мoлoдi, виcтупaє зaгaльнoю
хaрaктериcтикoю cучacнoгo мoлoдoгo пoкoлiння.
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Oтже, мoлoдь – це особлива coцiaльнo-демoгрaфiчнa групa, якa
фoрмуєтьcя на ocнoвi вiкoвих хaрaктериcтик; вoнa мaє певнi унiверcaльнi
ocoбливocтi coцiaльнo-пcихoлoгiчнoгo тa культурнoгo хaрaктеру тa у тoй же чac
oбувленa icтoричними, культурними, екoнoмiчними, геoгрaфiчними фaктoрaми;
хaрaктеризуєтьcя тaкими cпецифiчними риcaми як неcтiйкicть, cуперечливicть
cвiдoмocтi тa ризикoвicть; є групoю людей нacтaдiї aктивнoї coцiaлiзaцiї,
прищеплення цiннocтей тa мoделей пoведiнки типoвих для конкретного
cуcпiльcтвa.

2.2. Типологія молодіжного патріотизму: територіально-просторовий,
структурний та історичний аспекти

Після того, як у попередньому розділі було визначено сутність
патріотизму, охарактеризовано його концептуальну еволюцію, визначено
сутнісні риси, елементи та структуру, виявлено інститути, які впливають на
формування патріотичних настроїв населення, тобто дано характеристику
певним універсальним складовим патріотизму, буде доречним розглянути
різновиди

патріотизму,

визначити

критерії

класифікації

патріотизму,

визначити, до якого типу патріотизму необхідно прагнути як до ідеалу у
контексті виховання соціально-орієнтованої, активної та духовно розвинутої
молоді.
Вже досліджений об’єкт патріотизму обумовлює і класифікацію цього
явища – можна виділити критерій просторово – територіальних характеристик,
що включає в себе патріотизм по відношенню до країни – український
(державний), а також регіональний (місцевий) патріотизм (школи, заводу, міста,
району, області, республіки); критерій спрямування на вдосконалення
конкретної сфери (середовища) Батьківщини – політичний, економічний,
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соціальний, культурний, природній (екологічний патріотизм) і т. д.; критерій
історичності – різні епохи різні види патріотизму.
Дана класифікація патріотизму, що базується на виділенні його суб'єкта й
об'єкта, дозволяє побачити це багатогранне соціальне явище у всій повноті і
органічній єдності і тим самим підтвердити, що всяке загальне існує не інакше
як в особливому й одиничному. Тому і патріотизм в реальному житті
представлений як сукупність багатьох різновидів. У зв'язку з цим має велике
наукове і практичне значення їх обґрунтована класифікація.
Слід

визнати

необхідність

першочергового

дослідження

загальнонародного змісту патріотизму; любові до рідної землі, турботи про
збереження і чисту рідної мови, гордість за досягнення країни в науці, культурі
і техніці і т.д. - все, що складає національно-етнічний аспект цього
соціокультурного

феномену.

Крім

національно-етнічного

є

також

загальнодемократичний зміст (права та свободи людини, правова держава і т.д.)
і все це разом визначає патріотизм як найважливіший інтегруючий чинник,
здатний

консолідувати

суспільство.

Особливо

відзначимо

націленість

патріотизму на людей, що представляють собою його суб'єкт і об'єкт. У цьому
принципова

відмінність

справжнього

патріотизму

від

патріотизму

абстрактного, який передбачає прагнення до блага для країни, але по суті своїй
безадресного. Патріотизм позбавлений сенсу без служіння державі і людям, які
складають її життєву основу. Патріотична формула «земля заради землі» не має
сенсу без тих людей, які населяють ці простори. Це означає, що патріотизм, що
не орієнтований на потреби людини, - поняття мертве, схоластичне.
Отже, всі різновиди патріотизму (у політичній, економічній, соціальній
сферах тощо) спрямовані на поліпшення життєвих умов населення, тобто
масових

його

суб'єктів

(носіїв)

і

об'єктів

патріотичного

ставлення.

Необґрунтовані зміни тієї чи іншої сфери Батьківщини, що призводять до
погіршення рівня життя людей, є антипатріотичними. І тому необхідно
звернути увагу на те, що, характеризуючи різновиди патріотизму, слід робити
це через призму інтересів і потреб людей.
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Широко відомо ставлення до виховання любові до своєї країни в США,
по суті підтверджує те, що патріотизм - загальнолюдська цінність. Слід багато
чого зробити, щоб сформувати у громадянина України шанобливе ставлення до
державного прапора і гімну, гордість за свою країну, які притаманні
американцям. Не випадково в одному із звернень до нації президент США Б.
Клінтон як вищих цінностей назвав Всевишнього, Батьківщину та сім'ю. Не
тільки США, але і багато інших країн давно вже культивують патріотизм,
вірність державним інтересам. І. Ільїн, філософ початку XX століття, так
визначав формулу істинного патріотичного громадянства: «Моя справа є справа
моєї батьківщини і моєї держави; так що, з одного боку, все шкідливе моїй
батьківщині і моїй державі не може стати моєю справою; а з іншого боку,
справа мого народу і моєї держави мені настільки близько і важливо, як якби
вони стосувалися мене самого і моєї долі» [41, С.134]. Для виходу нашої країни
з всеосяжного кризи необхідно висунути і реалізувати гасло збереження і
зміцнення української державності, що виражає інтереси народу. Відзначаючи
значимість державного патріотизму, слід вказати і на необхідність подальшого
теоретичного та емпіричного опрацювання даного поняття. Це пояснюється
тим, що в нього може вкладатися різний зміст, або ж, навпаки, абстрактний
сенс. Тобто дана проблема потребує спеціального соціологічного дослідження.
Нами ж державний патріотизм визначається як патріотизм по відношенню до
Батьківщини, до держави, що ми зможемо перевірити шляхом емпіричних
досліджень у Розділі 3 нашої дипломної роботи.
Підкреслюючи важливу роль державного патріотизму, не можна її
абсолютизувати. Патріотизм справжній, який не має нічого спільного з
декларативним, виникає з глибокого почуття любові до своєї Батьківщини, його
історичного минулого, традицій, культури, до історичного коріння і діянь
предків. Гордість вчинками і речами, що мають неминуще значення, а не
показна прихильність елементам побуту, звичаїв, фольклору і т.д., – саме так
слід

розглядати

культурно-історичний

патріотизм,

тісно

пов'язаний

з

державним. Він звернений до всього кращого в минулому Батьківщини.
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Обумовлений його тимчасовими характеристиками, культурно-історичний
патріотизм має свої об'єкти в більш ніж тисячолітній шлях розвитку України.
Залишається лише звернути увагу на наступні моменти. Історія нашої
Батьківщини спотворюється з точки зору висловлювань сумнівів щодо
«повноцінності» української нації, її внеску в досягнення світової цивілізації.
Найбільш переконливо спростовує ці вигадки внесок наших співвітчизників у
світову культуру. Мається величезне поле діяльності для людей, які сповідують
культурно-історичний патріотизм. Дуже важливо сьогодні показувати наші
духовні корені, закладені в билинах, літописах, переказах, іконопису.
Необхідно вітати і повернення імен діячів культури, які замовчувалися з
ідеологічних причин. Потрібно знати і історію побуту нашого народу, деталі
етнографічного порядку. Важливо тільки, щоб ця робота не зводилася до
надмірного захоплення національною самобутністю і не привела до консервації
будь-яких традицій в історії культури народу. Інакше такий специфічний вид
патріотизму може перетворитися на його деформацію.
Слід підкреслити, що за допомогою даного виду патріотизму найбільш
повно розкриваються його консолідуюча і виховна функції. У нас єдина історія,
яка повинна об'єднувати, а не роз'єднувати людей з якихось мотивів. Справжній
патріотизм має глибокі історичні корені, наповнюється традиціями і культурою
минулого.

Приступаючи

до

характеристики

територіального

аспекту

патріотизму, необхідно зафіксувати поняття території у двох значеннях: рідний
край (фізичні властивості місцевості, географічні та кліматичні особливості і т.
д.) та територія як ознака держави, в цьому розумінні поняття території ширше
розуміння її як рідного краю, так як тут вона виступає як засіб соціального
зв'язку людей [59].
Патріотизм, обумовлений просторовими характеристиками, відповідно до
якого ми і визначаємо державний, патріотизм, має інший рівень. Територія
держав складається з регіонів, що є самостійними об'єктами патріотизму, і
відповідно їм адресований регіональний (місцевий) патріотизм. Національно
територіальний устрій України свідчить про наявність численних суб'єктів
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патріотизму (24 області), які взаємопов'язані одна з одною і субординовані в
певному порядку. Розрізняють території, керовані органами державної влади –
області, з іншого боку – органами місцевого самоврядування – міста, селища,
села і т.д. Тобто існують різні рівні конкретного патріотичного ставлення
людини до своєї Батьківщини. У зв'язку з цим вважаємо правомірним
включення в науковий апарат терміна «місцевий патріотизм». Патріотизм до
країни може виростати з любові до рідних місць, і навпаки, любов до
Батьківщини знаходить своє втілення в місцевому патріотизмі.
Сутність

патріотизму,

а

отже,

відмінність

від

різного

роду

псевдопатріотизму місцевого рівня, полягає в тому, що, виявляючи патріотизм
по відношенню до рідної школи, села або області, ми тим самим проявляємо
патріотизм по відношенню до всієї країни. Російський філософ В. Соловйов
зазначав: «Прихильність до місцевої Батьківщині так само мало перешкоджає
патріотизму, тобто відданості спільній Батьківщині, як у правильній родині
любов до матері не заважає і не змагається з любов'ю до батька ...» [96]. Іншого,
безадресного патріотизму бути не може, бо він спрямований на конкретні
об'єкти. Велике значення має усвідомлення цього кожною людиною. Тобто
патріотична діяльність, нехай навіть скромна за своїми масштабами, практично
більш значима і вагома, ніж інші заяви про свій патріотизм, не підкріплені
справами. При цьому відбувається діалектичний процес взаємопереходу та
доповнення

термінів:

«патріот

великої

Батьківщини»,

«патріот

малої

Батьківщини», «патріот великої і малої Батьківщини».
Таким чином, слід підкреслити, що любов до малої Батьківщини носить
не тільки емоційний, але насамперед практичний характер, вкрай необхідний
для відродження всієї країни, від якого залежить благополуччя України.
Націлюючи

людей

на

необхідність

прояву

місцевого

(регіонального)

патріотизму, важливо не допустити можливість його переходу в свою
протилежність. Антиподами місцевого патріотизму є місництво, регіональний
егоїзм, корпоративний патріотизм як перетворені форми патріотизму та ін.
Джерелом

їх

прояву

служить

протиставлення

місцевих,

своїх

і
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загальнодержавних інтересів та потреб. Особливо гостро такі процеси
протікали в нашій країні в останнє десятиліття XX століття. Не розкриваючи
економічних, політичних, соціальних та інших причин даного явища,
відзначимо, що зазначені негативні тенденції далеко ще не подолані. Зрозуміло,
місцевий (регіональний) патріотизм не має нічого спільного з місництвом як
різновидом деформованого націоналізму. Складніше відрізнити справжній
патріотизм, що органічно включає в себе любов до малої Батьківщини, від
уявного патріотизму, який такою любов'ю і обмежується.
Філософською основою проповіді сепаратизму є збочення діалектики
частини і цілого. Історичний же досвід свідчить про те, що процвітаючі регіони
можуть бути тільки у процвітаючій країні. Неприпустимо вести мову про малу
Батьківщину у відриві її від великої Батьківщини. Особливо неприйнятний
такий підхід у розумінні патріотизму для військовослужбовців, покликаних
захищати єдину Батьківщину.
У державному та місцевому патріотизмі слід підкреслити територіальний
аспект. Шанування землі предків є одним з історично древніх феноменів
патріотизму. Саме в цьому сенсі можна стверджувати про зародження
передумов патріотизму ще до появи його об'єктів - відокремлених Батьківщин.
Багато дослідників відзначають, що у стародавніх народів найвиразніше
розуміння Батьківщини пов'язувалося з родовими усипальнями. Відповідаючи
на питання, як людина повинна ставитися до своєї землі, Н. Бердяєв писав:
«Образ рідної землі включає не тільки образ матері, це також образ нареченої і
дружини ... і образ дитяти. Без любові до своєї землі людина безсила що-небудь
створити, безсила опанувати землю» [14].
Почуття Батьківщини у кожної людини починається з пам'яті дитинства
про свій будинок, дворик, місто чи село. Тобто любов до рідної землі
зароджується у справжнього патріота в ранньому віці і супроводжує його все
життя. Територія, з якою пов'язана історія народу, і куточок рідної землі, де
виріс кожен з нас, тісно взаємопов'язані і є одним з найбільш глибоких джерел
патріотичних почуттів. Правильно розвинені почуття землі предків повинні
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сприяти нашому сприйняттю всій території країни у її єдності. Дійсно, кожна з
областей України має свою неповторну історію, природу, традиції, але всі вони
разом утворюють єдину територію країни. Важливо розуміти значення такого
питання, як нероздільність Батьківщини, її цілісність, історичні, законні права
на територію.
Так, у період панування марксистсько-ленінської ідеології патріотизм
розумівся однобічно. В. І. Леніним патріотизм був поділений за класовим
принципом, так само як феномени культури і нації. Патріотизм визначався як
«одне з найбільш глибоких почуттів, закріплених віками і тисячоліттями
відособлених Батьківщин» [1]. Дотримуючись цієї традиції, марксистська
філософська і соціологічна наука фактично ігноруючи об'єктивне існування
патріотизму на загальнонаціональному рівні у всіх класово неоднорідних
суспільствах, позитивно оцінювала лише «соціалістичний патріотизм» і його
різновид - радянський. «Соціалістичний патріотизм» трактувався радянськими
дослідниками

як

«глибоко

усвідомлена

відданість

соціалістичному

Батьківщині, ідеалам« соціалізму і комунізму, соціалістичному суспільному
ладу»,

діяльність,

спрямована

на

служіння

інтересам

соціалістичної

Батьківщини [1;22;40].
У зазначених вище джерелах радянського періоду визнається існування
двох основних видів патріотизму – буржуазного і соціалістичного, а також
різновиди соціалістичного – радянського патріотизму. Події, що сталися в 90-х
роках ХХ століття зміни показали, що така класифікація патріотизму була
штучною. Сьогодні Україні немає соціалізму, ліквідовано радянський лад, але
патріотизм як явище і феномен духовного життя зберіг свої позиції.
За останні десятиліття українське суспільство було поставлено перед
необхідністю кардинальних змін соціально-економічної системи: від ідеології
соціалізму та планової економіки до демократичних цінностей та капіталізму,
ринку. Глобальні трансформцаії обумовили зміни й у всіх інших системах
суспільства. Як говорив ще К.Маркс: «Не свідомість людей визначає їх буття, а,
навпаки, їх суспільне буття визначає їх свідомість», і в першу чергу, це
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стосується економічно-політичного буття [72]. Дане твердження справедливе і
щодо патріотичних установок молоді. Таким чином, історичні трансформації
політико-економічної системи обумовлюють і типи патріотизму з точку зору
генеології та сучасних стан патріотичних установок молоді.
Політико-економічні трансформації є комплексним метафактором, який в
першу чергу, обумовлює формування нового типу свідомості – ринкової, або
капіталістичної, свідомості тощо. Визначення даного типу свідомості є
важливим елементом для визначення специфіки сучасного патріотизму у
порівнянні із радянським етапом. Як неодноразово зазначалося багатьма
дослідниками радянських і пострадянських років, «зміст патріотизму залежить
від конкретно-історичних умов життя суспільства, його класів, політики
панівних груп, цілей і завдань, що стоять перед ними» [56, С.411].
Молодій людині в Радянському Союзі намагались прищепити ідею того,
що психологія радянських людей повинна складатися на основі соціалістичних
виробничих

відносин,

відносин

товариського

співробітництва

та

взаємодопомоги вільних від експлуатації людей. Разом з тим вона складалась і
розвивалась під впливом ідей комуністичної партії, під впливом радянської
соціалістичної ідеології. Молода людина радянської епохи була впевнена у
забезпеченості свого майбутнього, у працевлаштуванні та могла вільно обирати
професію, орієнуючись на власні переконання та інтереси, навчання
позиціонувалось як важливе як таке, а не як засіб досягнення інших цілей, вона
знала, які перспективи на неї чекають, конкуренція як необхідність була їй не
знайома. Хоча мальована картина не завжди справджувалась, але як ідея у
свідомості студента вона мала місце. Такий образ майбутнього позитивно
впливав на патріотичні установки, адже за таких умов бути патріотом набагато
легше.
Наприкінці 1980-х ситуація починає змінюватись і в 1990-х відбувається
офіційне визнання ринкового вектору розвитку. Новий тип виробничих
відносин мав на увазі і новий образ майбутнього та перспектив для молоді, нові
вектори патріотизму. Хоча варто відзначити, що сучасний варіант ринкової
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економіки неправильно ототожнювати з капіталізмом, скажімо, першої
половини XX століття. Головна відмінність: він незрівнянно більше виходить
за рамки чисто економічні і створює новий масовий психологічний тип людини ринкового свідомості, що багато в чому характеризується поворотом у
бік матеріалістичних цінностей та прагматизмом мислення та сприйняття світу,
що часто суперечить із вихованням патріотизму.
«Людина ринку – це особливий психологічний тип, що формується всім
укладом ринкової економіки, який нам ще належить створити» [111].Так, в
умовах сучасної трансформації економічного мислення в Україні характерне
посилення прояву його ринкових рис. Водночас, в силу кризових явищ в
економіці, дезорганізації державного управління, деградації соціальної сфери,
воно розвивається в суперечливих формах. Основними параметрами типової
моделі ринку є комерція, вільне ціноутворення, конкуренція, заохочувальне
оподаткування, приватна власність, інвестиції. Власне ці фактори і формують
нові прагнення та мотивації молодих людей як, наприклад, прагматизм та
індивідуалізм, що часто складно може бути включеним у спектр патріотичних
цінностей. Отже, у контексті функціонування систем «соціалізм-капіталізм»
яскраво визначається поділ установок на колективно спрямовані або
індивідуально спрямовані.
В даний час суспільна свідомість України сповідує філософію, згідно з
якою людина повинна слідувати природним (а розуміється ще гірше –
стихійним) законам природи і суспільства (зокрема і, насамперед, в економіці)
як вищого прояву мудрості і відсутність суспільного ідеалу як об’єднуючого
елементу для формування патріотизму. Покинуті напризволяще молоді люди
шукають ідеал самостійно. Утилітаризм етичних орієнтацій молоді пов'язаний з
втратою духовних ідеалів, засиллям бездуховних підробок масового мистецтва,
"яка стала провідним початком у формуванні світоглядних установок і
визначальним чином впливає на самоідентифікацію молоді" [4747, С.93].
Домінантним світоглядним комплексом сучасної молоді є все ж таки
індивідуалізм. Звичайна молоді людина, зокрема студент, - особа у віці до 25
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років: зациклена на собі; зайнята самопізнанням; психологічно самотня і
відчужена від батьків; стурбована питанням статевого самовизначення;
переживає невизначеність майбутнього в поєднанні з тимчасовістю сьогодення;
відчуває страх виділитися і боязнь розчинитися, що, звичайно, багато в чому не
сприяє формуванню патріотизму [71].
У той же час суспільно-політичні орієнтації молоді, з одного боку,
формуються за широтою всього політичного спектру. У молоді як в проекції
представлені всі кольори і відтінки цього спектра від вкрай правого до
крайнього лівого. Вони розподіляються по вертикальній осі "лівий лібералізм –
правий консерватизм " і горизонтальній осі "інтернаціоналізм – націоналізм". З
іншого боку, традиційний демократизм молодіжної спільноти обумовлює
ліберальні устремління, в яких за даними багатьох соціологічних досліджень,
вбачається " очевидна демократична спрямованість" [1919, С.40].
Таким чином, економічко-політичні умови сучасної України з однієї
сторони штовхають молодь до «зацикленості» на вирішенні особистих
проблем, індивідуалізму у прийнятті життєвих рішень та орієнтації на себе, з
іншого боку варіативність політичних настроїв та радикальність молоді як такої
часто робить саме молодь найбільш патріотичним прошарком, найбільш
національно-орієнтованим та готовим відстоювати як особисті цінності, так і
цінності країни, де вона проживає.

2.3. Шляхи розвитку та підтримки державного патріотизму в
молодіжному середовищі

Патріотизм формується в процесі навчання і виховання, цілеспрямованої
діяльності соціальних і державних інститутів. У силу цього патріотичне
виховання

найчастіше

трактується

як

розвиток

інтеграційних

якостей

особистості, що дозволяють людині усвідомлювати себе соціально-заможною,
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морально зрілою, дієздатною, будувати всі свої дії на основі любові до
Батьківщини, прагнення до захисту власних інтересів та інтересів інших. У
даному розділі йтиметься про державний патріотизм як ядро політичного
розвитку України.
Державний патріотизм існує в рамках єдиного політичного простору і
спрямований на загальний об'єкт - державу. Національний патріотизм має
базової опорою національну культуру. Він сприяє пробудженню почуття
любові до Батьківщини, національної гордості, вихованню національних
традицій. Національний патріотизм набуває державної значущості тоді, коли
політична еліта від імені держави формує необхідний, відповідний їй рівень
патріотизму (радянський, український). Державний патріотизм - це політичний
патріотизм, який має три форми: особистісний, народний, національний.
Особистісний (або індивідуальний) притаманний людям, для яких особисті
інтереси стоять на першому місці. Народний відображає народні інтереси, які
відтворюють пріоритетні громадські обов'язки особистості. Таку позицію
займають ліві партії комуністичної та соціальної спрямованості. Національний
відображає національні інтереси.
Аналіз досвіду організації патріотичного виховання молоді в різних
регіонах країни показує, що своєрідний перехід від стихійності у цій роботі до
її цілеспрямованості та системності почав спостерігатися в 90-і роки XX
століття у зв'язку з підготовкою та відзначенням п'ятдесятиріччя від дня
Перемоги у Великій Вітчизняній війні і наступними ювілейними датами.
Система такого виховання стала включати колективних суб'єктів (органи
місцевого самоврядування, освітні установи, виховні організації, установи
культури, громадські об'єднання педагогів і вихователів, батьків і дітей,
молодь); функції (розвиваюча, виховна, освітня, корекційна, компенсаторна);
напрямки (просвітницький, соціально-психологічний, практико-орієнтований);
форми (клуби, підліткові і молодіжні об'єднання, музеї, екскурсії); методи
(інформування, переконання, вправи, використання виховуючих та проблемних
ситуацій, прикладу).
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Отже, для нормального функціонування політичного цілого патріотизм
необхідний. Патріотизм - це функція держави. Поки існує людина, існуватиме
політика, а отже, і патріотизм. В якості родового поняття для категорії
патріотизму приймається «система відносин», що дозволяє уникнути в тому
числі трактування патріотизму як односторонніх зобов'язань громадянина
перед державою.
Для того щоб специфікувати характер взаємин між громадянином і
державою, ми вважаємо доречним застосування поняття гуманістичного
патріотизму, що визначається як система відносин, у якій патріотизм
доповнюється гуманізмом. Тобто гуманістичний патріотизм – це місія,або
глобальний результат державної програми патріотичного виховання (див. рис.
2.1.). Проблема співвідношення інтересів громадянина і політичного цілого
сходить до більш загальної проблеми «Особистість-Суспільство». На основі
принципу морального виховання може бути побудована схема взаємодії
патріотизму і гуманізму, в основі якої лежить гармонійне поєднання інтересів
політичного цілого і громадянина. Дві сторони відносини перебувають між
собою у діалектичній єдності, обумовлюючи існування один одного. Іншими
словами, кожен справжній патріотизм є гуманістичним, включає в себе як
необхідний елемент гуманізм. У свою чергу, необхідним елементом гуманізму
є патріотизм: у гуманізму як принципу, який передбачає визнання людини
найвищою цінністю, також повинна бути міра, і одним з обмежень гуманізму
виступає патріотизм, який передбачає відповідальність людини перед своєю
країною.
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Державний патріотизм

МІСІЯ

Гуманістичний патріотизм
Рис 2.1. Гуманістичний вектор державного патріотизму
Патріотизм і гуманізм повинні відповідати один одному, хоча міра цієї
відповідності в різних соціальних та історичних контекстах різна і визначається
безліччю факторів. Якщо міра відповідності патріотизму і гуманізму
порушується, породжуються два типи відносин особистого і громадського
інтересів: «надпатріотізм», або «помилковий патріотизм» (тоталітарний тип
відносин:

патріотизм

домінує

над

гуманізмом)

і

«надгуманізм»,

або

«помилковий гуманізм» (індивідуалістичний тип відносин: гуманізм домінує
над патріотизмом). Одним з варіантів «надпатріотізма» в епоху модернізму,
тобто з появою держави-нації, є націоналізм. «Надгуманізм», у свою чергу,
можна позначити як космополітизм.
Механізм формування патріотизму особистості складний, суперечливий і
включає в себе систему його компонентів. Входження патріотизму в структуру
самосвідомості особистості означає усвідомлення своєї приналежності до
певної

національної

спільноти

і

усвідомлення

своїх

зв'язків

з

нею.

Затвердження свого «Я» здійснюється через потреби, інтереси і мотиви в
національній та міжнаціональній сфері. Сполучною ланкою в процесі
формування патріотизму особистості є сукупність трьох компонентів:
мотиваційного, пізнавального, поведінкового.
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Механізм сформованості патріотизму особистості неможливо здійснити
без певного знання психолого-педагогічних особливостей патріотичного
виховання молоді. Бо даний вік (до 35 років) є найбільш сприятливим періодом
для виховання патріотизму.
На основі перерахованих вище компонентів та із урахуванням моделі, яку
пропонує

М.Ж.Мальтекбасов [70], можна виділити наступні критерії

сформованості патріотизму у молоді:
- Оціночно-емоційний, характеризується тим, що особистість сприймає
себе як суб'єкта національної історії; є потреби фізичного самовдосконалення і
потреба в самовихованні на основі розвитку соціальних мотивів.
- Когнітивний, для якого важливі повнота характеристики поняття
«Батьківщина», «обов'язок перед державою», «честь», «гідність» та ін. Це
також система знань про суспільство, основана на моральних та етичних
нормах, правах та обов'язках, повазі до історії своєї Батьківщини, свого народу,
його традицій і звичаїв. Знання і повага державної символіки своєї Батьківщини
(герб, гімн, прапор, Конституція).
- Діяльнісний, де знання про Батьківщину реалізуються в конкретних
вчинках і діях; також це рівень морально-політичної підготовленості; наявність
умінь і навичок психічної саморегуляції і самоконтролю. Таким чином, зв’язок
механізмів формування та критеріїв сформованності очевидний (Рис. 2.2.)

Виховання мотиваційних
установок
Виховання пізнавальних
цінностей
Впровадження поведінкових
моделей
Гуманістичний державний патріотизм
Діяльнісна компонента
Когнітивна компонента
Оціночно-емоційна компонента
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Рис. 2.2. Механізми формування гуманістичного державного патріотизму та
критеріїв сформованості
Для організації ефективного патріотичного виховання зусиль однієї
тільки системи освіти недостатньо. Сьогодні вкрай необхідні консолідація сил,
узгодження повноважень та відповідальності держави, церкви, педагогічної
науки, сім'ї, освітніх установ та засобів масової інформації. З часів
Стародавнього Риму відомо, що за згодою малі справи ростуть, при незгоді і
великі гинуть. Провідна роль у процесі консолідації належить освітнім
установам

як

центрам

інтегративного,

соціокультурного,

загальнонаціонального простору духовно-морального і патріотичного розвитку
української молоді. Тим часом не слід забувати, що виховання кожної людини
починається з сім'ї. Велика роль батьків у вихованні дітей. «Майбутнє нації - в
руках матерів», - стверджував Оноре де Бальзак [116, С.359]. «Кращий засіб
прищепити дітям любов до Батьківщини полягає в тому, щоб ця любов була у
батьків», - вторив йому Шарль Монтеск'є. [116, С.223].
Таким чином, маємо загальну модель патріотичного виховання і можемо
перейти до її порівняння із моделлю, яка пропонується в Україні. У 2015 році
Міністерство освіти і науки представило нову Концепцію національнопатріотичного виховання дітей та молоді [1]. Попередня версія концепції
датуєтсья 27 жовтня 2009 року. Також було розроблено Концепцію
Загальнодержавної цільової програми патріотичного виховання громадян на
2013-2017 рр.
У концепції зазначається, що «В основу системи національнопатріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як
консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української
політичної

нації.

Важливу

роль

у

просвітницькій

діяльності

посідає

відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України» [1].
Серед них Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорозьке,
Гетьманщина,

Українська

Народна

Республіка,

Гетьманат

Павла

Скоропадського, Західноукраїнська Народна Республіка, Карпатська Україна та
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інші українські визвольні проекти. На особливу увагу заслуговує формування
української політичної культури в часи Речі Посполитої та Австро-Угорщини,
нове осмислення ролі Кримського Ханату як держави кримськотатарського
народу, включно з тривалим воєнним протистоянням і плідною військовою та
культурною співпрацею. Особливого значення набуває ознайомлення з історією
героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом
свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА,
дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева революція,
Революція Гідності.
За основне ціннісне ядро у Концепції взяті наступні цінності: повага до
національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); участь у громадськополітичному житті країни; повага до прав людини; верховенство права;
толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури,
а також до регіональних та національно-мовних особливостей; рівність усіх
перед законом; готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність
України.
Під

національно-патріотичним

вихованням

молоді

у

концепції

розуміється «…комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів
державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших
соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої
патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про
благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного
обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України,
сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави» [1].
Національно-патріотичне виховання має бути побудоване на кількох основних
приницпах: принципі національної спрямованості; принципв самоактивності й
саморегуляції; принципі полікультурності; принципі соціальної відповідності;
принципі історичної і соціальної пам’яті та принципі міжпоколінної
наступності, який зберігає для нащадків зразки української культури,
етнокультури народів, що живуть в Україні.
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У концепції виокремлено чотири основні шляхи реалізації патріотичного
виховання: по-перше, удосконалення нормативно-правової бази патріотичного
виховання молоді; по-друге, діяльність органів державної влади та місцевого
самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання; по-третє,
співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з
громадянським суспільством та, по-четверте, інформаційне забезпечення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Механізми національно-патріотичного виховання молоді
На жаль, із нової редакції було усунено механізм «Посилення ролі родини
у процесі національно-патріотичного виховання молоді» [2]. У концепції 2009
року було рохроблено 4 шляхи, які мали б зробити родину ядром патріотичного
виховання, що, як зазначалось, раніше вважається вкрай важливим заходом.
Було передбачено «створення сприятливого умов для життєдіяльності сім’ї,
належних умов для фізичного, інтелектуального, морально-естетичного,
освітнього та духовного розвитку дітей та молоді на засадах національних
традицій, педагогічної науки та кращого світового досвіду; підвищення
педагогічної культури батьків, зокрема шляхом підготовки науково-популярної
та методичної літератури з питань національно-патріотичного виховання дітей
та молоді у сім’ї, активізація діяльності органів державної влади та
громадських структур у цьому напрямі; проведення всеукраїнських заходів за
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участю батьківської громадськості, спрямованих на популяризацію кращого
досвіду

національно-патріотичного

виховання;

висвітлення

у

засобах

інформації кращого досвіду родинного виховання» [2]. У 2015 році всі ці
пункти були зведені до одного, включеного у розробку нормативно-правової
бази патріотичного вихованнчя дітей та молоді – «забезпечення активної участі
сім’ї та родини в розвитку фізичного і морального здорової, патріотично
налаштованої зростаючої особистості» [1].
Так, перший механізм включає не лише заходи безпосередньо пов’язані з
зміною та створенням законодавчих актів, але і передбачає розробку механізмів
фівнансування відповідних заходів, пропонує як окремий елемент системи
національного виховання - війського-патріотичне виховання, яке раніше не
було розглянуте як окрема необхідна система; також окремий пункт у 2009 році
щодо розробки науково-теоретичних та методичних засад національного
патріотизму було скорочено до одного підпункту. Нам також важливим з точки
зору вектору подальшого застосування данної роботи є те, щ обуло додано
окремий пункт щодо дослідження потреб молоді шляхом проведення
соціологічних досліджень, відповідно можна зауважити, що дослідження
молодіжного патріотизму буде теж дуже важливим.
Найбільш масштабним пунктом є діяльність органів державної влади та
місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання. Така
діяльність має бути спрямована на 1. Проведення відповідних заходів у
закладах освіти, культури та спорту (тобто саме вони вбачаються як основні
інститути національно-патріотичного виховання); 2. Розвиток громадської
активності, яка сприяє покращенню життя в Україні, діє на благо країни; 3.
Популяризацію національної спадщини, історії, ідей збереження єдності,
здорового способу життя; 4. Залучати до участі у виховному процесі особливі
категорії населення, а саме «учасників бойових дій на Сході України, членів
сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної
культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і
патріотичну позицію» [1]; 5. створення відповідної інфраструктури (клуби,
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центри та інші громадські організації патріотичного виховання); 6. Кадрова
підготовка 7. Особливі пункти – щодо військово-патріотичного виховання
(«налагодження співпраці з військовими формуваннями України як мотивація
готовності до вибору військових професій;») та ігрової складової для дітей
(«активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами всеукраїнської
дитячої військово-патріотичної гри ―Сокіл‖ (―Джура‖)») [1].
Механізм щодо співпраці органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з громадянським суспільством дублює вже означені пункти
щодо розвитку громадських ініціатив та їх функціонування та трохи розширює
бачення ролі родини («долучення батьківської громадськості до популяризації
кращого досвіду патріотичного виховання» [1]). також важливим, на наш
погляд, є пункт про посилення громадського контролю за роботою державних
органів у цьому напряму.
Особливістю заходів щодо інформатизації у контексті національнопатріотичного виховання є акцент на інформаційній безпеці та протистоянні
пропаганді культу насильства, жорстокості й бездуховності, поширення
порнографії та інших матеріалів, що суперечать загальнолюдським та
національним духовним цінностям, заперечують суверенність Української
держави та включення пункту щодо розсекречення архівних документів (хоча й
не вказано, яких саме).
Результати такого національно-патріотичного виховання вбачаються на
чотирьох рівнях – особистісному («забезпечення у молодого покоління
розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові
до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування
національної пам’яті»), міжгруповому («консолідація зусиль суспільних
інституцій у справі виховання підростаючого покоління»), інституційному
(«створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання
молоді») та загальнодержавному («збереження стабільності в суспільстві,
соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та
безпеки»). І знову окремо мова йде про військово-патріотичне виховання. На
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наш погляд, даний напрям патріотичного виховання повинен більш детально
бути розроблений у окремому нормативно-правовому акті.
Таким чином, модель виховання державного патріотизму України (рис.
2.4.) базується на ряді цінностей, яким окрема увага наділена у преамбулі
концепції та деякі із них окремо виділені у шляхаха реалізації, такі як цінності
миру і злагоди, єдності та суверенітету країни, здорового способу життя тощо.
Передюбачається, що ці цінності реалізуються відповідними державними і
недержавними інститутами – законодавчі, виконавчі органи державної влади,
інститути освіти, культури, спорту, громадські організації відповідного
спрямування та родини, - шляхом реалізації відповідних механізмів. Так,
реалізовані цінності мають бути виражені у досягнення ряду результатів як на

РЕЗУЛЬТАТИ

І НСТИУТТИ ТА МЕХАНІЗМИ

ЦІННОСТІ

рівні окремої особистості, так і держави в цілому.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

повага до національних символів;
участь у громадсько-політичному житті країни;
повага до прав людини;
верховенство права;
толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури;
рівність усіх перед законом;
готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України
мир і злагода;
єдність країни;
здоровий спосіб життя
збереження культурної та історичної спадщини, їх популяризація

•
•
•
•
•

міністерство освіти і науки ті ін. законодавчі та виконавчі органи;
заклади освіти, культури, спорту;
громадські організації
клуби та центри патріотичного виховання
родина

• нормативно-правовий
• фінансовий
• методичний
• дослідницький
• організаційно-управлінський (проведення заходів, кадрова політика, розвиток
інфраструктури тощо)
• контроль (зокрема громадський)
• інформаційний (у тому числі інформаційна безпека, розсекречення архіві)
•
•
•
•

особистісні
міжгрупові
інституційні
загальнодержавні

Рис. 2.4. Модель виховання державного патріотизму України
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2.
Визначено, що мoлoдь – це ocoбливa coцiaльнo-демoгрaфiчнa групa, якa
фoрмуєтьcя нa ocнoвi вiкoвих хaрaктериcтик; вoнa мaє певнi унiверcaльнi
ocoбливocтi coцiaльнo-пcихoлoгiчнoгo тa культурнoгo хaрaктеру тa у тoй же чac
oбувленa icтoричними, культурними, екoнoмiчними, геoгрaфiчними фaктoрaми;
хaрaктеризуєтьcя тaкими cпецифiчними риcaми як неcтiйкicть, cуперечливicть
cвiдoмocтi тa ризикoвicть; є групoю людей нa cтaдiї aктивнoї coцiaлiзaцiї,
прищеплення цiннocтей тa мoделей пoведiнки типoвих для кoнкретнoгo
cуcпiльcтвa. Тому проблема молодіжного патріотизму та молоді як суб’єкта
патріотизму є вкрай актуальною та важливою, потребує прискіпливої уваги та
дослідження.
В рамках окреслення типології молодіжного патріотизму виокремлено
три основін критерії класифікації: територіально-просторовий; структурний (за
сферами суспільства) та історичний. Дана типологія дозволяє поглибити
дослідження даного явища, а також задає вектор для прикладних досліджень
молодіжного патріотизму. Так, йдеться про те, що молодіжний патріотизм
повинен бути розглянутий у загальному вигляді, а у контексті цілісного,
універсального явища, що проявлений у одиничному, тобто в окремих своїх
формах

–

патріотизм

відносно

різних

сфер

життя,

місцевий

та

загальнодержавний патріотизм. Особливо значення для молоді грає саме
патріотизм «рідного дому», адже особи даної соціальної групи мають
найтісніший зв’язок з рідною домівкою, адже більшість із них або не так давно
покинуло її, або ще досі є його частиною, також дитячі спогади для молоді є ще
дуже близькими, тому патріотичні цінності, які були закладені саме тоді
гратимуть дуже важливу роль для них.
Місією виховання державного патріотизму має бути формування
гуманістичного патріотизму: кожен справжній патріотизм є гуманістичним,
включає в себе як необхідний елемент гуманізм, а необхідним елементом
гуманізму є патріотизм: у гуманізму як принципу, який передбачає визнання
людини найвищою цінністю, також повинна бути міра, і одним з обмежень
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гуманізму виступає патріотизм, який передбачає відповідальність людини
перед своєю країною.
Механізм сформованості патріотизму особистості неможливо здійснити
без певного знання психолого-педагогічних особливостей патріотичного
виховання молоді. Він має включати когнітивний, мотиваційний та діяльнісний
аспекти, рівень сформованості яких буде визначати і рівень патріотичного
виховання в цілому.
На основі запропонованої моделі виховання державного патріотизму
проаналізовано Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді (2015 р.). У концепції виокремлено чотири основні шляхи реалізації
патріотичного виховання: по-перше, удосконалення нормативно-правової бази
патріотичного виховання молоді; по-друге, діяльність органів державної влади
та місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання; потретє, співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування
з громадянським суспільством та, по-четверте, інформаційне забезпечення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Результати такого
національно-патріотичного виховання вбачаються на чотирьох рівнях –
особистісному («забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної
свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини,
турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті»),
міжгруповому («консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання
підростаючого покоління»), інституційному («створення ефективної виховної
системи

національно-патріотичного

виховання

молоді»)

та

загальнодержавному («збереження стабільності в суспільстві, соціальному та
економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки»).
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РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СУЧАСНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ПАТРІОТИЧНИХ НАСТРОЇВ СЕРЕД МОЛОДІ
УКРАЇНИ

3.1. Молодіжний патріотизм в дзеркалі українських соціологічних
досліджень (2009-2014 рр.)

Феномен патріотизму, а зокрема і молодіжного патріотизму, не є
популярним предметом соціологічних досліджень в Україні, але в тій чи іншій
мірі представлений у рамках різноманітних за тематикою опитувань як
комерційних, так і державних дослідницьких інститутів та компаній. У даному
розділі ми спробуємо зробити ретроспективу таких досліджень за останні 5
років з метою визначити, по-перше, індикатори/маркери, за допомогою яких
розкривається феномен патріотизму, по-друге, специфіку таких досліджень в
Україні, недоліки та переваги, по-третє, окреслити вектори подальшого
дослідження даної теми.
Серед досліджень, які присвячені темі молодіжного патріотизму нами
було виявлено лише одне – Всеукраїнське соціологічне дослідження
Міністерства культури України ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»
на тему: «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» (2012 р.) [82], щодо
наявності елементів дослідження означеної теми, то їх можна віднайти в
опитуваннях присвячених розкриттю образу студентства, молоді, феномену
патріотизму як такого – дослідження Інституту Горшеніна за підсумками річної
програми міжнародних досліджень "Студенти – образ майбутнього» (2011 р.)
[29], дослідження "Трансформація ціннісних орієнтацій молоді України за роки
незалежності",

здійснене

всеукраїнською

молодіжною

громадською

організацією "Клуб міжнародного співробітництва "Мандри" за участі
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Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка та за підтримки
Державної служби молоді та спорту України (2011 р.) [28], дослідження
Соціологічної групи «Рейтинг» «Кілька рис українського патріотизму» (2012 р.)
[30], дослідження Центру Разумкова «Опитування до Дня Незалежності - 2009»
(2009 р.) [31] та опитування GfK Ukraine «Якби у вас була можливість вибрати
країну, в якій народитися, яку ви б обрали?» (2014 р.) [78].
Звернемось до Всеукраїнського соціологічного дослідження Міністерства
культури України ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва» на тему:
«Патріотизм у розумінні сучасної молоді» (проведене у квітні-травні 2012
року). Головною метою дослідження обрано визначення реального рівня
патріотизму української молоді на підставі її уподобань, прагнень та очікувань
від держави і суспільства. Серед завдань визначено наступні: – визначити
ставлення молоді до загальнонаціональної ідеї як об’єднуючого чинника у
вихованні патріотизму; дослідити рівень знань студентів, інших верств молоді
про правдиву, героїчну історію України як базу для формування позитивної
свідомості, гордості за свою землю, історичне минуле; дослідити моральні
цінності молоді, студентів в нинішніх умовах, коли понад усе ставляться
матеріальні статки; визначити рівень зневіри молоді, студентів у державі як
гарантії її прав.
У ході дослідження було опитано молодь до 30 років в т. ч. студентів
ВНЗ, а саме 1474 респондента-користувача обласної бібліотеки Херсонської
області, що вже ставить питання про правильність формулювання тематики та
завдань дослідження, адже, на наш погляд необхідне уточнення щодо географії
та характеристик опитуваних. Звідси висновок, що таке дослідження не буде
релевантним для оцінки ситуації по всій країні та серед усіх представників
молоді. Тому ми спробуємо оцінити не результати дослідження, а використану
методологію.
Головними недоліками даного опитування можна визначити наступні: поперше, автори дослідження зосередили свою увагу на тому, яка думка молоді
щодо рівня патріотизму, при цьому не задаючи прямого питання на цю тему, а
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намагаючись розкрити її через такі індикатори як розвиненість національної
ідеї, зв’язок знання історичного минулого із подальшим розвитком держави,
наявність певних моральних якостей, які сприяють вихованню патріотизму, що
на наш погляд, є невичерпним розумінням патріотизму, а набором
відокремлених питань, які можуть дати вкрай фрагментарне уявлення щодо
означеної теми. Крім того, питання оцінки рівня патріотизму серед молоді у
поставленому ключі потребує скоріше звернення до експертів у цій темі, які б
могли оцінити ситуацію більш об’єктивно, саму ж молодь не можна назвати
експертами у вказаній проблематиці. Питання сформульовані в анкеті
пропонують оцінити ситуацію. Наприклад, «Чи впливає знання історичного
минулого на подальше життя держави та її населення?», це питання мало б
місце та позитивне значення, якби було доповнено питанням про рівень знання
історичного минулого респондентом та питанням про його зв’язок із рівнем
патріотизму.
Також видається незрозумілим наявність питання про вільний час молоді
– «Як саме Ви проводите свій вільний час?»: відвідую історичні, літературні,
художні музеї, виставки; відвідую бібліотеки та обираю книги, які
представляють історичне минуле нашого народу та його героїв; відвідую театри
та переглядаю кінофільми на історично-патріотичні теми; частіше за все
проводжу вільний час вдома за телевізором та комп’ютером; надаю перевагу
компанії друзів; інше; при тому що альтернативи, які пропонуються у ньому є
невичерпними, нерівними за смисловим об’ємом та з однозначним «перекосом»
у сторону культурно-просвітницького дозвілля.
Позитивним моментом дослідження вважаємо наявність питань щодо
заходів, які повинна вжити держава, аби підтримати патріотичний дух молоді,
щодо рис характеру необхідних для виховання патріотизму серед молоді та
щодо ситуацій, які впливають на рівень патріотизму респондентів.
Загалом щодо самої анкети та запропонованих індикаторів патріотизму
можна зробити висновок, що вона складена неграмотно, а обрані індикатори
некоректно сформульовані та дають лише частково уявлення про досліджувану
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ситуацію. Таким чином, можна виділити наступні маркери патріотизму: рівень
сформованості та розвитку національної ідеї, знання історичного минулого,
відчуття пошани до української держави, а також щодо факторів, які можуть
сприяти чи заважати розвитку патріотизму: суб’єктивні (активність у
громадському житті, ерудованість, моральність як наявність сформованої
системи моральних цінностей, визнаних у суспільстві як позитивні та корисні)
та об’єктивні (загальнополітична атмосфера в суспільстві; можливість вибору
навчального

закладу;

наявність,

відсутність

роботи;

житлові

умови;

задоволення права на відпочинок).
У рамках Міжнародного соціологічного дослідження «Студенти - образ
майбутнього», яке проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по
березень 2011 року, було піднято деякі питання, що стосуються патріотичних
установок студентства. Всього було опитано 5155 студентів з 22 вищих
навчальних закладів чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.
Інститут Горшеніна – провідний український think tank, діяльність якого
спрямована на вивчення суспільних і політичних процесів в Україні та світі.
Інститут

є

експертно-комунікаційним

майданчиком

для

обговорення

актуальних питань національного і міжнародного порядку денного.
Основне питання, що стосується патріотизму, було сформульоване так
«Чи пишаєтесь Ви, що є громадянином своєї країни?». Найменш патріотичними
виявились українці, 55,4 % із них позитивно відповіли на це питання. Найбільш
патріотичними виявилися казахи, із них 68,2 % відповіли «так» на це питання.
Росіяни виявились трохи менш патріотичними за казахів (66,5 %), а поляки
незначно випередили українців (61,9 %). У той же час мало хто із респондентів
відповідав «ні» (українці – 13,5%, росіяни – 12,1 %, поляки – 10,5%, казахи –
9,1%) на дане питання, вагома частина молоді зазначила, що їм важко
відповісти (українці – 31,1 %, поляки – 27,6 %, казахи – 22,7 %, росіяни –
21,4%). І все ж варто відзначити, що більшість студентів України, Росії, Польщі
та Казахстану пишаються тим, що є громадянами своєї країни.
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У питанні «В якій країні Ви б хотіли жити» пропонувались такі
альтернативи: Україна, Росія, Казахстан, Польща, США, Великобританія,
Німеччина, Франція, Італія. Так, лише 29,1 % українців хотіли б жити в Україні,
що є найменшим показником серед вибору своєї батьківщини громадянами
інших країн. Так, 31,1 % росіян обрали Росію, 37, 6 % поляків обрали Польщу і
48,6 % казахів обрали Казахстан. Найбільш популярною країною після України
для українців є США (16,2 %), далі Великобританія (15,6 %) та Німеччина
(14,2%).
Ще одним дослідженням, в якому відображено проблему патріотизму
української молоді, є дослідження "Трансформація ціннісних орієнтацій молоді
України за роки незалежності" (презентовано 15 грудня 2011 року під час
спільної прес-конференції Державної служби молоді та спорту України, Клубу
міжнародного співробітництва "Мандри" та Українського інституту соціальних
досліджень ім. О. Яременка). Цільова група опитування: молодь України віком
14–35 років. Тип дослідження: репрезентативне опитування населення України
віком 14–35 років. Вибіркова сукупність: багатоступенева, територіально поселенська, стратифікована, репрезентативна для населення України віком 14–
35 років за ознаками: тип поселення, стать, вік, область. Опитування проведено
у 26 територіально-адміністративних одиницях України – 24

областях, АР

Крим та м. Києві. Загальна кількість опитаних склала 1002 респондентів.
Стандартні відхилення при достовірності 95 відсотків і співвідношення змінних
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становитимуть 1,90–3,16 відсотка.
У дослідженні піднімається питання щодо визначення свого місця
молодою людиною у суспільстві. За даними опитування у 2011 р., в Україні
більшість молодих людей в уявленнях про свій зв’язок з навколишнім світом
відносять себе до громадян України – про це сказали 91,6% опитаних (Рис.3.1).
Такий відсоток є високим також за рахунок того, що можна було обирати
більше одного варіанту, що дозволяє більш точно оцінити ситуацію.
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Рис. 3.1. Відповіді молодих людей щодо уявлення свого місця у
суспільстві, розподіл за віком, %
Аналіз результатів соціологічних досліджень показує, що представники
молодших поколінь частіше пишаються тим, що вони є громадянами України :
за даними опитування у грудні 2011 р. якщо серед 14 – 17 - річних респондентів
про це заявило 72,1% опитаних, то серед 30 – 34 – річних – 65,1%. Моніторинг
Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка також
засвідчує, що частка тих, хто пишається своїм громадянством, з роками
зростала: якщо у 1996 р. вона серед 18 – 34 - річних вона становила 55,4%, у
1999 р. – 54,1%, то в 2008 р. – 68,2%. Однак, в 2011 р. ця частка суттєво
скоротилася і становить 62,2% ( Рис.3.2, 3.3). Скорочується також кількість
молодих людей, готових воювати за свою країну: якщо у 1996 р. про це
заявляли 63,2% опитаних, то в 1999 р. – 55,0%, у 2006 р. – 55,1%, а в 2011 р. –
54,4%.

Рис. 3.2. Динаміка відповідей молодих людей на питання, чи пишаються
вони тим, що є громадянином України, %
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Рис. 3.3. Відповіді молодих людей на питання, чи пишаються вони тим,
що є громадянином України, 2011, %
Отже, більшість молодих людей (91 %) вважають себе громадянами
України та 63,7 % пишаються цим. Окрім конкретних результатів з питань
патріотизму, ми також можемо визначити у цьому дослідженні два індикатори
патріотизму – «місце людини у світі» та «гордість за країну».
Одним із найбільш корисних, на наш погляд, виявилось дослідження
Соціологічної групи «Рейтинг» «Кілька рис українського патріотизму»
(2012 р.). Воно є корисним для нас, адже там відображено віковий розподіл.
Аудиторія дослідження: населення України від 18 років і старше. Вибіркова
сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване
інтерв’ю згідно з опитувальником (face-to-face). Термін проведення: 8-18
серпня 2012 року. У дослідженні виділено 5 вікових груп – 18-29 років, 30-39
років, 40-49 років, 50-59 років, 60 років та старше. У контексті даної роботи ми
звернемось до аналізу відповідей вікової групи 18-29 років.
Найбільшими патріотами можна назвати людей старшого віку, як по
показнику «Так, безумовно» (47 %), так і по сумарній позитивній відповіді (86
%) на питання (відповідь «так, безумовно»+ «швидше так») «Чи вважаєте Ви
себе патріотом». Серед молоді аналогічні показники становлять – 37 % (на 10 %
менше) та 80 % відповідно. У той же час відповідь «безумовно, ні» серед
молоді зустрічається найбільш рідко, лише у 1% респондентів (Рис.3.4).
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Рис. 3.4. Розподіл відповідей на питання «Чи вважаєте Ви себе патріотом»
за віком, %
Наступним у дослідженні представлені дані розподілу відповідей на
питання «Що для Вас є предметом гордості за свою країну, свій народ?» (Рис.
3.5). У ньому пропонувалось обрати не більше 3х варіантів із запропонованого
списку. Для всіх вікових груп населення головним предметом гордості є місце,
де респондент народився та виріс, «маленька батьківщина», «отчий дім» (34%).
Незначно менш значимим для молоді є земля та території, на якій проживають
українці (30 %), далі – природа (29%), великі люди моєї національності (27 %).
На п’ятому місце одразу три предмети гордості з однаковим відсотком 23 % українські пісні, свята, звичаї; минуле та історія; держава, в якій живе
респондент. Найменше респондентів як предмет гордості обрали відповідь
«наша військова потужність». Отже, найбільш вагомий предмет гордості – це
саме місце проживання, зростання та культурна складова, відмінним для молоді
у порівнянні з іншими віковими групами є вибір відповіді «держава, в якій
живу», серед інших груп населення дана відповідь не входить у топ-5 найбільш
популярних відповідей (18 % серед групи 30-39 років, 20 % серед групи 40-49,
5,21 % серед груп 50-59 років та 60+).
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Рис. 3.5. Розподіл відповідей на питання «Що для Вас є предметом
гордості за свою країну, свій народ?» за віком, %
Наступним індикатором патріотизму обрано «місце у світі», який вже нам
зустрічався у попередньому проаналізованому опитуванні про ціннісні
орієнтації молоді. Як і у попередньому питанні респондентам було
запропоновано назвати не більше 3-х відповідей на поставлене питання «Як би
Ви відповіли собі на запитання «Хто я такий»?» (Рис. 3.6). Так, саме серед
молоді ідентифікація себе як громадянина України виявилась найбільш
популярною – 61%, у порівнянні з групою «30-39 років», де процент обрання
даної альтернативи становив 62 %, для групи «40-49 років» – 63 %, «50-59
років» – 58 %, «60 і страше» – 56 %. Найменше респондентів вікової групи «1820 років» обрали відповідь «радянська людина», всього 2 %. Наступними за
лідером за популярністю виявилась відповіді «житель свого регіону, міста,
села» (30 %), що корелює з вибором «маленької батьківщини» як основного
предмету гордості за свою країну, народ, далі – «просто би сказав Людина» – 28
%, «назвав би свою національність» – 18 %, інші запропоновані альтернативи
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обрало менше 10 % респондентів кожну. У той же час варто відмітити, що
альтернатива «європеєць», хоч і набрала всього 9 % серед групи «18-29 років».

Рис. 3.6. Розподіл відповідей на питання «Як би Ви відповіли собі на
запитання «Хто я такий»?» за віком, %
Наступним питанням, яке було запропоноване респондентам, стало
питання «Чи готові Ви у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати
територіальну цілісність України зі зброєю у руках?». Молодь виявилась
найбільш активною у даному контексті (38 %) поряд із групою «40-49 років»
(39 %), які обрали позитивну відповідь на дане питання («однозначно так» +
«скоріше так») найбільш часто серед інших вікових груп.
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Рис. 3.7. Розподіл відповідей на питання «Чи готові Ви у випадку
виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України
зі зброєю у руках?» за віком, %
Також у дослідженні представлені двовимірні розподіли, у тому числі по
питанням «Чи готові Ви у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати
територіальну цілісність України зі зброєю у руках?» та «Як би Ви
охарактеризували себе – як патріота своєї країни чи ні?» і далі «Якби стояв
такий вибір чи підтримали б Ви проголошення Незалежності України
сьогодні?» «Як би Ви охарактеризували себе – як патріота своєї країни чи ні?».
На жаль, хоч ідея, на наш погляд, дуже вдала, але не представлені дані у розрізі
віку.
На питання щодо незалежності України найбільш активну підтримку
висловила як раз молодь (41 % - «однозначно так», 27 % - «скоріше так»),
найменше підтримали б незалежність представники групи «60 років і старше».
У той же час проти незалежності серед молоді висловилось лише 9 %
«однозначно ні» та 9% «скоріше ні» (Рис.3.8).

Рис. 3.8. Розподіл відповідей на питання далі «Якби стояв такий вибір чи
підтримали б Ви проголошення Незалежності України сьогодні?» за віком, %
Отже, на наш погляд, дане дослідження є найбільш вичерпним серед тих,
які нам довелось аналізувати. У ньому відображений комплексний підхід до
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питання та використано не лише одномірні розподіли, але і двомірні. Хоча,
звичайно, можна було б посилити аналіз й іншими статистичними показниками,
наприклад, середніми, максимумом та мінімумом, значимістю тощо. У
дослідженні представлено п’ять індикаторів патріотизму – «ідентифікація себе
як патріота», «предмет гордості за країну, народ», «місце у світі», «готовність
захищати країну» та «підтримка незалежності». Крім цих показників, у звіті
представлено питання про підтримку територіальної цілісності, але не надано
інформацію щодо розподілу за віком, але сам показник має місце і його можна
додати до загального переліку показників дослідження.
У 2009 р. Центр Разумкова висвітлив результати «Опитування до Дня
Незалежності - 2009», в якому було визначено два показники готовність
відстоювати Батьківщину («Звичайно, ми всі сподіваємося, що війни більше не
буде. Але якщо б раптом вона таки сталася, чи готові Ви захищати свою країну?
(віковий розподіл)» - Рис. 3.9) та ставлення до незалежності. Було опитано 2006
респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за
вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціальнодемографічними

показниками.

Вибірка

опитування

будувалася

як

стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів
на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах (із
них 75 міських та 54 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без
врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Переконлива більшість молоді готова відстоювати свою країну зі зброєю:
у віці 18-29 років – 68,1 %, у віці 30-39 років – 70,2 %. Такі показники є
найбільшими серед всіх вікових груп, що може бути пояснено традиційною
радикальністю молоді та більшою рішучістю.
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Рис. 3.9. Готовність відстоювати свою Батьківщину
Щодо відповіді на питання «Ви та Ваша родина більше виграли чи
втратили від здобуття Україною незалежності? (віковий розподіл)», то у всіх
вікових категоріях переважає відповідь – «більше програли», хоча серед молоді
такий показник найменший і становить 37,9 % для категорії 18-29 років і 41,4%
для категорії 30-39 років. (Рис. 3.10)
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Рис. 3.10. Ставлення до незалежності

Окрім цілісних досліджень нами було проаналізовано окреме питання
щодо вибору країни для народження, яке висвітлювались маркетинговою
компанією GfK Ukraine. Опитування проводилося GfK Ukraine протягом 5-12
грудня 2014 року методом особистого інтерв’ю вдома у респондента.
Респондентам задавали питання «Якби у вас була можливість вибрати країну, в
якій народитися, яку ви б обрали?» без підказки. Під час дослідження було
опитано 1000 осіб віком від 16 років та старше в усіх областях України
(включно з Києвом), окрім Автономної республіки Крим. У Донецькій та
Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що
контролюється Україною. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, регіоном
та розміром населеного пункту. Статистичне відхилення не перевищує 3,1%.

82

Більшість респондентів у віці старше 16 років (68,4%) переконані, що
якби в них була можливість вибрати країну, в якій народитися, то вони обрали
б Україну (Рис.3.11). Росію, яка посіла друге місце, обрали б лише 2,4%
респондентів. Загалом в різних країнах ЄС хотіли б народитися 6% опитаних
(зокрема, 1,5% – в Німеччині, по 1% – в Італії чи Великобританії). Ще 1,5%
респондентів відповіли, що вони прагнули б народитися у США. 18,4%
респондентів не змогли дати відповідь на це питання. Найбільш часто відповідь
«Україна» звучала серед респондентів за 60 років (78 %), серед молоді 16-19
років – 68 %, а 20-29 років – 60 %, що є найменшим показником серед всіх
вікових груп.

Рис. 3.11. Розподіл відповідей на питання «Чи обрали б Україну, якби у вас
була б можливість визначити країну свого народження» за віком
Таким чином, нами було описано та проаналізовано шість українських
досліджень, які у тій чи іншій мірі розкривали питання молодіжного
патріотизму. Для того, щоб доповнити картину звернемось до міжнародних
порівняльних досліджень, що дозволять нам визначити місце України у
контексті даного питання серед інших країн світу та зробити повноцінні
висновки та рекомендації у завершальному розділі.
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3.2. Український молодіжний патріотизм у міжнародному
порівняльному дослідженні «Опитування кінця року»™

Серед всього багатоманіття міжнародних порівняльних досліджень нами
було обрано дослідження Worldwide independent network (WIN) «Опитування
кінця року», в якому відображено питання патріотизму та ставлення до своєї
країни.
Дослідження Worldwide independent network (WIN) «Опитування кінця
року» включає три показники, які можуть розкрити нам патріотичність настроїв
в Україні у порівнянні з іншими країнами світу: показник щастя (на наш
погляд, можна розглядати у контексті задоволення від проживання у даній
країні), готовність захищати свою країну у випадку війни та визначення свого
місця у світі. «Опитування кінця року»™ є одним з найдовших постійних
традицій

Worldwide

independent

network

(WIN).

Дане

дослідження

є

переконливим і безперечно першим і найбільш глобальним у світі опитуванням
в своєму роді. «Опитування кінця року» Worldwide independent network (WIN) –
це глобальне дослідження, яке збирає думку громадськості про проблеми, з
якими стикається світ сьогодні. Починаючи з 1977 року, у WIN завжди
вважали, що надання права голосу для народу є одним з обов'язків дослідників
ринку, що знайшло відображення в установчій філософії організації.
Мета «Опитування кінця року» Worldwide independent network (WIN)
розкривається у словах її засновника, д-р Джордж Геллапа: "Якщо демократія
повинна бути заснована на волі народу, то хтось повинен вийти і з'ясувати, що
це за воля" [119]. «Опитування кінця року» є «науковим вікном» у думки та
поведінку населення світу.
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«Опитування кінця року» є щорічною традицією, яка виникла з ініціативи
та під головуванням д-ра Джорджа Геллапа в 1977 році і тепер проводиться
щороку. 2014 року вона проводилася в WIN / Gallup International Association в
65 країнах по всьому світу. Розмір вибірки та режим роботи на місцях: всього
були опитані 64002 осіб в глобальному масштабі. У кожній країні
репрезентативна вибірка близько 1000 чоловіків і жінок, які були опитані
методом face-to-face (31 країн; N = 33862), за телефоном (12 країн; N = 9784)
або в режимі онлайн (22 країн; N = 20356). Польові роботи проводились у
вересні 2014 - грудень 2014 Допустима похибка опитування становить від 2,14 і
4,45 + 3-5% при 95% рівня достовірності.
В Україні дослідження проводилося компанією ROMIR (http://romir.ru/;
компанія локалізована у м. Москва), методом онлайн-опитування (Рис. 3.12).

Рис. 3.12. Методологія проведення «Опитування кінця року» Worldwide
independent network (WIN) в Україні
Наприкінці 2014 року, 70% респондентів опитування WIN / Gallup
сказали, що вони щасливі, що на 10% більше порівняно з 2013 р. З 64002
опитаних лише 6% назвали себе нещасними, в порівнянні з торішнім 12%, а ті,
які не є ні щасливим, ні нещасним залишається стабільним, 23% проти 26%
торік. Африка мабуть, найщасливіший регіон у 2014 році з 83% опитаних по
всьому континенту задоволені своїм життям, за нею йде Азія (77%). Тим часом,
ті, хто проживають в Океанії, Мені та Західній Європі є найменш щасливими
14%, 13% і 11% відповідно відповіли, що вони або нещасні або дуже
незадоволені.
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Комбіновано серед країн Східної і Західної Європи найбільш щасливою
виявилася Фінляндія, де 80% заявили, що вони залишилися задоволені.
Протилежним результатом відзначилась Греція, де 24% респондентів сказали,
що вони були або незадоволені або дуже незадоволені, можливо, не дивно,
враховуючи недавню економічну кризу в країні. Найбільш нещасною країною в
світі є Ірак, де приблизно один з трьох осіб (31%) заявили, що вони були або
незадоволені або дуже незадоволені.
В Україні показник щастя становив 61 %, що менше на 9 %, аніж середній
показник по світу, і на 19 % менше від показника Фінляндії, як найбільш
щасливої країни Європи. Показник нещастя в Україні становить 4 %, що на 2 %
менше, аніж середній показник по світу та на 20 % менше найбільш нещасної
країни Європи Греції. Так, Україну можна назвати країною середнього рівня
щастя, де немає ані високого показника задоволення, ані високого показника
незадоволення, що свідчить про те. Цікавим показником є те, що серед
українців за 45 років взагалі немає незадоволених (Рис. 3.13). У той же час це
може бути похибкою дослідження, адже у цій категорії людей було опитано
лише 67 осіб, що може бути пов’язано із вибором методу опитування – онлайнопитування. Так, однозначно можна стверджувати, що у даному випадку вікова
група має велике значення, і як раз для молоді цей метод буде ефективним на
відміну від групи людей старшого віку.
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Рис. 3.13. Розподіл за віком та статтю респондентів щодо рівня щастя, Україна,
2014 р.

Рис. 3.14. Розподіл за віком та статтю респондентів щодо рівня щастя,
Фінляндія, 2014 р.

Рис. 3.15. Розподіл за віком та статтю респондентів щодо рівня щастя, Греція,
2014 р.
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Щодо характеристики вікової групи від 18 до 35 років (далі - молодь), то
ми порівняємо даний показник України (Рис. 3.13) з найщасливішою країною
Європи Фінляндією (Рис. 3.14) та найбільш нещасливою країною Європи –
Грецією (Рис. 3.15). Так, українська молодь значно ближча до фінляндської –
показник щастя на 21 % менше; у той час як у Греції показник щастя серед
молоді становить лише 32 %, що на 30 менше, ніж серед молодих українців.
Аналогічний висновок можна зробити і щодо показника незадоволеності, які й
фінляндської молоді складає менше 1 %, в української – 3,5 %, а грецької – 14
%, що значно перевищує показник України. Такі показники є дуже цікавими у
контексті того, що обидві країни мають складну економічну та політичну
ситуацію станом на 2014 рік. Цікавою відмінністю України від Греції та
Фінляндії є те, що серед молоді України показник щастя нижчий від середнього
по всім віковим групам (на 1 %), тоді як у Фінляндії (на 3 %) та Греції (на 7 %)
молодь щасливіша відносно середнього показника по всьому населенню.
Цікавою є тенденція до росту рівня щастя в Україні у 2014 році у
порівнянні з 2013 р (Рис. 3.16). Так, у 2013 показник нещастя серед молоді
становив 22,5 % (на 19 % більше, ніж у 2014 р.), що практично дорівнює
показнику Греції в цілому, та перевищую показник серед грецької молоді. Тоді
як показник щастя складає лише 30, 5 % (на 31,5 % менше, ніж у 2014 р.), що
менше рівня, який показала грецька молодь у 2014 р. Такий сильний стрибок
може бути пояснений, на наш погляд, однією із двох причин – або дослідження
проведені в 2013 р. та 2014 р. в Україні не є релевантними одне відносно
іншого або різка зміна ситуації у країні відобразилась у настроях молоді.
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Рис. 3.16. Розподіл за віком та статтю респондентів щодо рівня щастя,
Україна, 2013 р.
В рік, в який відзначалося сторіччя початку Другої світової війни слід
звернути увагу, як люди відповіли на питання, чи будуть вони готові боротися
за свою країну. Повідомляється, що 60% сказали, що вони були б готові взяти в
руки зброю для своєї країни, а 27% не були б готові. Західна Європа виявилася
регіоном, найбільш стриманим, щоб боротися за свою країну тільки 25%
говорять, що вони будуть боротися, а близько половини (53%) заявили, що
вони не будуть боротися під їх прапором. Це різко контрастує з людьми з
арабських країн Близького Сходу і Північної Африки, які, швидше за все готові
боротися за свої країни (77%), а потім тих, хто живе в Азії (71%).
44% респондентів в США заявили, що будуть битися за свою країну, тоді
як показник склав тільки 27% у Великобританії, 29% у Франції і 18% у
Німеччині. Незважаючи на широко знаних за свій нейтралітет, 39% людей зі
Швейцарії заявили, що вони були б готові піти на війну за свою країну. Італійці
ж виявилися найменш готові взяти зброю для своєї країни - 68% респондентів
відмовляться це зробити. Україна (Рис.3.17) показала високий відсоток бажання
відстоювати свою країну зі зброєю – 62 %, що на 37 % більше середнього
показника по Європі на 2 % більше середнього показника по світу. Серед
молоді України цей показник є незначно меншим (на 1 %). На жаль, подібний
показник у 2013 р. не застосовувався.

Рис. 3.17. Розподіл за віком та статтю респондентів щодо готовності
захищати свою країну зі зброєю, Україна, 2014 р.
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Цікавим є те, що якщо в Італії як країні з найменшою готовністю
захищати свою країну (Рис. 3.18) бажання захищати країну зменшується з
віком, найбільший показник 30 % характерний для групи 18-24 роки, то для
української молоді 18-24 років цей показник не буде найвищим (61 %), він
менший на 5 % від даного показника щодо вікових груп 35-44 роки та 45-54
роки.

Рис. 3.18. Розподіл за віком та статтю респондентів щодо готовності
захищати свою країну зі зброєю, Італія, 2014 р.
Ще одним питанням, яке стосується молодіжного патріотизму нами
визначено питання щодо визначення значимості приналежності до різних
груп/місцевостей. Показниками патріотизму можна вважати альтернативи –
«приналежність до
національності».

країни/штату/провінції/міста» та «приналежність до

Показник

для

молоді

35%

«приналежність

до

країни/штату/провінції/міста» та 17 % «приналежність до національності» є
майже однаковим у порівнянні із середнім по всім віковим групам, лише на 1 %
більше

по

(Рис.3.19).

показнику

«приналежність

до

країни/штату/провінції/міста»
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Рис. 3.19. Розподіл за віком та статтю респондентів щодо визначення
свого місця у світі, Україна, 2014 р.
Для порівняння нами було обрано США, які стереотипно вважаються
вкрай патріотично налаштованою країною, та Казахстан, який мав найбільшу
показники патріотичності молоді у дослідженні Інституту Горшеніна за
підсумками річної програми міжнародних досліджень "Студенти – образ
майбутнього» (2011 р.), Фінляндію як найбільш щасливу у Європі країну та
Грецію як найменш щасливу у Європі країну (Рис.3.20, 3.21).
За показником приналежності до національності однозначно лідирує
фінляндська молодь, яка обрала дану альтернативу у 53,5 % випадків, Греція та
Україна має приблизно однакові значення щодо даного варіанту відповіді – 16
% та 17 % відповідно. У той же час за показником приналежності до країни/
провінції/штату/міста найбільший показник серед молоді має Україна 15 %,
тоді як Фінляндія 17 % і всього 10 % у Греції. Сумарно найбільше респондентів
серед молоді можна вважати як таких, що визначають свій статус у світі із
патріотичних позицій було у Фінляндії – 70,5 %, в Україні – 52 % та в Греції –
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26 %. Дані результати можна назвати опосередкованим доказом залежності
патріотизму від показника щастя.

Рис. 3.20. Розподіл за віком та статтю респондентів щодо визначення
свого місця у світі, Греція та Фінляндія, 2014 р.
Щодо порівняння з США та Казахстаном (Рис. 3.21), то за сумою значень
показників

приналежності

країни/штату/провінції/міста

до

національності

українська

молодь

та

приналежністю
виявилась

до

найбільш

патріотичною – 52 %, американська – 38,5 %, казахська – 37 %. У випадку
вказаних двох країн варто відзначити, що Україна їх випереджає по обом
показникам - «приналежність до національності»: Україна – 17 %, США – 15,5
%, Казахстан – 12 %; «приналежність до країни/штату/провінції/міста»: Україна
35 %, США – 23 %, Казахстан – 25 %.
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Рис. 3.21. Розподіл за віком та статтю респондентів щодо визначення
свого місця у світі, США та Казахстан, 2014 р.
Таким чином, українська молодь показує досить високі значення за всіма
трьома індикаторами – «показник щастя», «готовність захищати країну» та
«самоідентифікація себе з країною та національністю цієї країни». У контексті
аналізу «Опитування кінця року» Worldwide independent network (WIN) за 2014
рік нами було виявлено такий показник як задоволеність життям, або показник
щастя, який, на наш погляд, є показовим для визначення своєї приналежності
до певної національності або країни, що однозначно визначає патріотичні
настрої молодого населення.
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3.3. Перспективи подальших досліджень щодо виміру патріотизму
української молоді

На основі проведеного аналізу українських та міжнародного досліджень
ми спробуємо узагальнити отримані результати та запропонувати рекомендації
щодо методології проведення подальших досліджень українського молодіжного
патріотизму.
1. Характеристика українського молодіжного патріотизму
Спершу потрібно зауважити, що ми не можемо якимсь чином
порівнювати дані досліджень, адже питання та альтернативи у них є різними,
також виділені вікові групи є різними (ми орієнтувались на вікову групу до 35
років). Тож, ми даємо лише наближений опис основних рис українського
молодіжного патріотизму.
По-перше, молодих українців у 2011 р. можна було назвати найменш
патріотичними серед поляків, росіян та казахів (55,4 % пишались Україною,
13,5 % не пишалось взагалі), також всього 29,1 % молодих українців хотіли б
жити в Україні. Таке ж питання було запропоновано у дослідженні ціннісних
орієнтацій молоді України у 2011 р. У звіті дослідження ми маємо подібні
результати, а саме 62,2 % молодих українців пишалось Україною. Також варто
відмітити, що спостерігається тенденція до зменшення цього показника,
починаючи з 2006 р., який тоді становив 71,2 % і зменшився у 2008 р. на 3 % до
68,2 % і у 2011 р. на 9% до 62,2 %. Тож, можна зробити висновок, що все ж
більше половини молодих українців пишаються своєю країною.
По-друге, патріотами себе вважає за даними групи компаній Рейтинг у
2012 р. 80 % молодих людей (однозначну відповідь дали 37 %). Таке питання не
завжди відповідатиме реальній патріотичній поведінці, адже визначати себе як
патріота – не завжди означає їм бути. Так, відповіді на наступні питання
показали, що лише 61 % визначає себе громадянином України. Інше
дослідження (дослідження цінностей) показало, що таких молодих людей 91 %,
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а Міжнародне порівняльне дослідження «Опитування кінця року», проведене у
2014 р., представило значення у 52 % щодо подібного питання. Тож, можемо
однозначно стверджувати, що значення показника самоідентифікації себе як
патріота менше за визначення себе як громадянина України, при цьому все ж
більше половини молодих людей визнають себе останніми.
По-третє, визначення готовності боротись за свою країни коливається у
різних дослідженнях від 38 % і до 68 %, тому ми не можемо зробити
конкретних висновків щодо даного показника, але однозначно саме він нас
підводить до умовиводу щодо значимості політичної, економічної та
культурної ситуації у країні. На наш погляд, можна стверджувати, що у 2014 р.
попри складну ситуацію відбулось зростання патріотичних настроїв у країні в
цілому та серед молоді зокрема. Також щодо кореляції ситуації та рівня
патріотизму говорилось у дослідженні групи компаній Рейтинг у контексті
росту патріотизму у зв’язку із проведенням «Євро-2012».
Таким чином, на наш погляд, український молодіжний патріотизм
відрізняється мінливістю, відсутністю міцної бази та відповідних традицій
патріотичного виховання, що робить патріотичні установки молоді, яка і так є
вразливою групою, нестійкими та піддатливими до маніпулювання, впливу з
боку пропагандистської машини, зокрема ЗМІ.
2. Методи дослідження патріотизму
При

дослідженні

питань

молодіжного

патріотизму

українськими

компаніями/організаціями/установами використовувались виключно кількісні
дослідження, а саме анкетування (індивідуальне інтерв’ю, face-to-face або
онлайн-опитування).

Обидва

методи

можуть

дати

загальний

портрет

українського молодіжного патріотизму, але не зможуть повністю розкрити дану
проблематику. На наш погляд, дослідження даного питання необхідно
доповнити якісними дослідженнями – фокус-групи, глибинні інтерв’ю з метою
поглиблення

уявлень

про

причини

патріотизму,

причини

мінливості

патріотичних установок та пошуку заходів патріотичного виховання, які б
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дозволили

сформувати

у

молоді

більш

стабільні

переконання

щодо

прихильності до власної держави.
Також важливо, на наш погляд, звертатись до тріангуляції методів, тобто
по можливості використовувати різні методи не тільки роботи з первинними
даними, але і з вторинними. Тобто необхідне постійне звернення до
статистичних

даних

міжнародних

організацій,

проведення

кабінетних

досліджень та вивчення того, як патріотизм вивчається у країнах із передовим
дослідницьким досвідом.
3. Індикатори патріотизму
На основі аналізу вже проведених досліджень українського молодіжного
патріотизму нами були виявлені його основні індикатори, які ми пропонуємо
використовувати при подальших дослідженнях даної проблеми:
самоідентифікація себе як патріота;
рівень сформованості та розвитку національної ідеї;
знання історичного минулого;
відчуття пошани до країни/гордість за країну;
бажана країна проживання;
місце у світі;
готовність захищати країну;
підтримка незалежності;
підтримка цілісності країни;
вибір країни народження;
задоволеність життям/показник щастя.
4. Структура дослідження
Окрім означених індикаторів, ми також пропонуємо певну структуру, яка
може бути використана як для кількісних, так і для якісних досліджень, а саме:
1. Демографічний паспорт
2. Показники патріотизму (починати із самоідентифікації себе як
патріота)
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3. Фактори, які можуть сприяти чи заважати розвитку патріотизму:
суб’єктивні (активність у громадському житті, ерудованість, моральність як
наявність сформованої системи моральних цінностей, визнаних у суспільстві як
позитивні та корисні) та об’єктивні (загально-політична атмосфера в
суспільстві; можливість вибору навчального закладу; наявність, відсутність
роботи; житлові умови; задоволення права на відпочинок).
4. Заходи, які може та повинна вжити держава
5. Рекомендації щодо аналізу даних
Практично всі дослідження є одноманітними та досить простими з точки
зору аналізу/представлення даних. На наш погляд, потрібно доповнити
аналітику як мінімум більшим різноманіттям двовимірних розподілів та
статистичними показниками, наприклад, визначенням значимості даних по
одній віковій групі відносно іншої чи одного року відносно іншого тощо. Також
важливо будувати питання таким чином, щоб потім результати можна було
порівнювати

із

результатами

міжнародних

досліджень,

тобто

робити

опитування релевантними за визначеними віковими групами, індикаторами та
запропонованими альтернативами, що дозволить порівняти українські дані із
аналогічними даними по іншим країнам та за наявності з даними по Україні.
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3.
Серед досліджень, які присвячені темі молодіжного патріотизму нами
було виявлено лише одне – Всеукраїнське соціологічне дослідження
Міністерства культури України ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»
на тему: «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» (2012 р.), щодо наявності
елементів дослідження означеної теми, то їх можна віднайти у опитування
присвячених розкриттю образу студентства, молоді, феномену патріотизму як
такого - дослідження Інституту Горшеніна за підсумками річної програми
міжнародних

досліджень

"Студенти

-

образ

майбутнього»

(2011

р.),

дослідження "Трансформація ціннісних орієнтацій молоді України за роки
незалежності",

здійснене

всеукраїнською

молодіжною

громадською
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організацією "Клуб міжнародного співробітництва "Мандри" за участі
Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка та за підтримки
Державної служби молоді та спорту України (2011 р.), дослідження
Соціологічної групи «Рейтинг» «Кілька рис українського патріотизму» (2012
р.), дослідження Центру Разумкова «Опитування до Дня Незалежності - 2009»
(2009 р.) та опитування GfK Ukraine «Якби у вас була можливість вибрати
країну, в якій народитися, яку ви б обрали?» (2014 р.).
Дослідження Міністерства культури України ДЗ «Державна бібліотека
України для юнацтва» «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» (2012 р.) є
досить неякісним, як щодо методології, структури анкети, так і щодо звіту по
зібраним даним. Головними недоліками даного опитування можна визначити
наступні: по-перше, автори дослідження зосередили свою увагу на тому, яка
думка молоді щодо рівня патріотизму, при цьому не задаючи прямого питання
на цю тему, а намагаючись розкрити її через такі індикатори як розвиненість
національної ідеї, зв’язок знання історичного минулого із подальшим
розвитком держави, наявність певних моральних якостей, які сприяють
вихованню патріотизму, що на наш погляд, є невичерпним розумінням
патріотизму, а набором відокремлених питань, які можуть дати вкрай
фрагментарне уявлення щодо означеної теми. Найбільш часта помилка щодо
методології – це нерівнозначність альтернатив. Аналіз результатів часто є
необґрунтованим, деякі положення не мають підтвердження. Здається, нібито
автор тексту звіту намагається втиснути результати дослідження у певну власну
думку чи думку замовника.
Всі ж інші дослідження хоча у повній мірі і не відповідали заданій темі,
але дозволили, з однієї сторони, отримати уявлення про молодіжний патріотизм
в Україні, з іншої – розробити рекомендації щодо організації подальших
досліджень у цій сфері. Щодо портрету молодого українця у розрізі
патріотизму можна визначити наступне: більше половини молодих українців
пишаються своєю країною; значення показника самоідентифікації себе як
патріота менше за визначення себе як громадянина України, при цьому все ж
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більше половини молодих людей визнають себе останніми; політична,
економічна та культурна ситуації у країні впливають на рівень патріотизму.
Загалом, ми вважаємо, що патріотичні настрої молоді є нестійкими та
піддатливими до маніпулювання, впливу з боку пропагандистської машини,
зокрема ЗМІ.
При дослідженні питань молодіжного патріотизму використовувались
виключно кількісні дослідження, а саме анкетування (індивідуальне інтерв’ю,
face-to-face). Тому є широке поле для дії стосовно застосування якісних методів
та їх поєднання з кількісними, що приведе до суттєво кращих результатів
стосовно глибини та детальності вивчення проблеми.
На основі аналізу вже проведених досліджень українського молодіжного
патріотизму нами були виявлені його основні індикатори, які ми пропонуємо
використовувати

при

подальших

дослідженнях

даної

проблеми:

самоідентифікація себе як патріота; рівень сформованості та розвитку
національної ідеї; знання історичного минулого; відчуття пошани до
країни/гордість за країну; бажана країна проживання; місце у світі; готовність
захищати країну; ставлення до незалежності; ставлення до цілісності країни;
вибір країни народження; задоволеність життям/показник щастя.
Також, ми можемо зробити висновок, що стандартні дослідження
патріотизму варто доповнити виявленням заходів, які може та повинна вжити
держава, що дозволить зробити його більш прикладним та корисним.
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РОЗДІЛ 4. OХOРOНA ПРAЦI ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ

Політичні зміни та значна кількість великих катастроф, що сталися
останнім часом на території України призвели до переосмислення попередньої
парадигми цивільної оборони. З кінця 1990х було впроваджено ряд
нормативно-правових актів, які були націлені на переорієнтацію існуючої
системи захисту населення на таку, що базується «…на визнанні пріоритету
захисту населення і територій від загроз мирного часу і пошуку нової моделі
такого захисту з урахуванням необхідності переходу від галузевого до
функціонального принципу реагування на надзвичайні ситуації» [7]. Таким
чином, захист населення в надзвичайних ситуаціях почав розумітись не лише як
такий, що відбувається у воєнний час, але і у мирний, що розширило його
горизонти і трактування. Забезпечення безпеки та захисту населення в Україні,
об'єктів економіки і національного надбання держави від негативних наслідків
надзвичайних ситуацій розглядається як невід'ємна частина державної політики
національної безпеки і державного будівництва, як одна з найважливіших
функцій

центральних

органів

виконавчої

влади,

місцевих

державних

адміністрацій, виконавчих органів рад.
Оскільки система забезпечення безпеки та захисту населення в Україні є
важливою складовою державної політики і на сьогодні стосується не лише
воєнних обставин, але і мирних, тому з необхідністю можна говорити про
питання взаємовпливу державного патріотичного виховання та державного
патріотизму як такого та означеної системи, її створення та функціонування.
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4.1. Вплив системи безпеки України у надзвичайних ситуаціях на
формування патріотизму

Національна система забезпечення безпеки та захисту населення України,
на наш погляд, може виступати ефективним механізмом формування
патріотичної свідомості українців, що може бути проявлено у двох площинах:
по-перше, ефективна система забезпечення безпеки та захисту населення в
Україні може бути втіленням загальної ідеї захисту держави своїх громадян, подруге, у рамках заходів, передбачених системою, можуть бути втілені елементи
патріотичного виховання.
Формування позитивної репутації органів державної влади і відповідно
образу держави як такої є важливою складовою у розвитку патріотичних
настроїв. Серед завдань єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації є цілий ряд положень, що можуть сприяти патріотичному
її сприйняттю у випадку ефективного виконання всіх дій: профілактика,
запобігання надзвичайним ситуаціям, їх подолання та знешкодження, якісне
інформування населення, мінімізація нанесеної шкоди тощо. Все це при
якісному виконанні матиме важливе значення при формуванні патріотизму,
адже перешкоджання та вирішення надзвичайних ситуацій є вкрай емоційною
для народу подією, тому може мати значний ефект у випадку правильних дій
держави, що покращить її імідж у очах громадян.
Також завдання системи забезпечення безпеки та захисту населення в
Україні включають такі, в які можуть бути включені елементи патріотичного
виховання. Так, «навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення
надзвичайної ситуації» дозволяє сформувати комплексну систему поведінки в
надзвичайних ситуаціях, що включає в себе елементи патріотичного виховання.
Так, комплекс навчальних заходів мають включати у себе питання щодо
дбайливого ставлення до своєї Батьківщини, сприйняття Батьківщини як однієї
з найвищих цінностей та мотивування до вчинення дій, які сприяють благу
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України в цілому та подоланню шкідливих наслідків надзвичайних ситуацій.
Система «оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних
ситуацій, своєчасне та достовірне його інформування про фактичну обстановку
і вжиті заходи» [6] також впливає на успішність патріотичного виховання,
оскільки саме доступ до необхідної інформації про виникаючі надзвичайні
ситуації дозволяє, по-перше, негайно і без паніки реагувати згідно з прийнятим
порядком дій, а по-друге, дозволяє сформувати довірливе ставлення до
міністерства надзвичайних ситуацій, що в свою чергу впливає на формування
позитивного іміджу держави в цілому. Використання системи безпеки України
в надзвичайних ситуаціях для патріотичного виховання є можливим, оскільки
навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної
ситуації має бути проведено «…за місцем роботи – працюючого населення; за
місцем навчання – дітей дошкільного віку, учнів та студентів; за місцем
проживання – непрацюючого населення» [1], таким чином охоплюючи всі
верстви населення, у тому числі і молодь.
Крім того, зважаючи на те, що навчання серед молоді проводиться
«безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях; за межами
підприємств, установ та організацій керівного складу і фахівців з питань
цивільного захисту та пожежної безпеки; практичної підготовки під час
проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного
захисту; під час здобуття відповідного освітнього рівня у навчальних закладах
системи освіти; самостійного вивчення інформації про дії в умовах
надзвичайних ситуацій», відкривається широкий спектр можливостей для
виховання патріотичності у найбільш активної верстви населення.
Щодо системи оповіщення, то варто підкреслити, що вона в цілому є
націленою на гуманне та справедливе ставлення до громадян, що проявляється
у відкритості та гласності інформації щодо надзвичайних ситуацій: «інформація
про захист населення і територій, діяльність державних органів виконавчої
влади, виконавчих органів рад і організацій у цій сфері має бути гласною і
відкритою, якщо інше не передбачено законодавством», а також у тому, що
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«Органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, організації зобов'язані
відповідно до законодавства надавати населенню оперативну і достовірну
інформацію про виникнення надзвичайних ситуацій та стан захисту населення і
територій, вжиті заходи щодо забезпечення безпеки, прийоми та способи
захисту через засоби масової інформації та інші канали» [7]. Саме завдяки
тому, що дані положення базуються на принципах гуманного та справедливого
ставлення до громадян, можливе формування позитивного іміджу органів
виконавчої

влади,

що

також

є

необхідним

елементом

формування

патріотичного ставлення населення до держави.

4.2. Детермінованість системи безпеки у надзвичайних ситуаціях
патріотизмом

Іншою стороною взаємодії системи патріотичного виховання та системи
забезпечення безпеки та захисту населення в Україні є можливості покращення
останньої за рахунок високої патріотичної свідомості громадян. На наш погляд,
така теза може бути аргументована з точки зору кількох позицій: 1. «патріотизм
та вірність обов’язку», 2. «патріотизм та розвиток волонтерства під час
надзвичайних сиутацій» та 3. «патріотизм та недопущення надзвичайних
ситуацій».
По-перше, така важлива справа як подолання надзвичайних ситуацій
потребує особливої компетентсноті та відповідального ставлення до своїх
обов’язків. На наш погляд, мотивування до такого ставлення до роботи може
бути

покращено у випадку усвідомлення

високої мети, призначення

виконуваних дій. Власне, ідея поваги та дбайливого ставлення до своєї країни,
території може стати такою інтегруючою місією.
По-друге, патріотичне ставлення до України є запорукою розвитку
волонтерського руху, спрямованого на загальне благо країни, що у разі
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надзвичайних ситуацій набуває особливого значення, оскільки система
забезпечення безпеки та захисту населення в Україні повинна діяти на основі
принципу добровільності, згідно з яким ніхто не має права наражати людину на
ризик без її згоди [7].
Так, «Громадські об'єднання можуть брати участь у виконанні робіт,
пов'язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації під
керівництвом територіальних органів, уповноважених з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення, за наявності в учасників зазначених
робіт

–

представників

підтвердженого

цих

об'єднань

відповідного

рівня

підготовки,

в атестаційному порядку» [6]. Допомога громадських

організацій може бути проявлена у «…спільній участі в діях щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації; роботі з населенням для підвищення рівня
його готовності до дій у надзвичайних ситуаціях; наданні допомоги населенню
в разі виникнення надзвичайних ситуацій; виявленні порушень вимог
нормативних актів з техногенно-екологічної безпеки; організації надання з боку
державних та міжнародних організацій і фондів технічної, фінансової та
гуманітарної допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайних
ситуацій [7].
По-третє, також високий рівень патріотичної свідомості повинен
позитивно відображатись на перешкоджанні та профілактиці надзвичайних
ситуацій в Україні, адже в цілому свідоме та відповідальне ставлення до
Батьківщини може перешкодити виникненню таких ситуацій. Сама ж система
профілактики та запобігання є складової системи забезпечення безпеки та
захисту населення в Україні: «прогнозування та оцінка соціально-економічних
наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в
силах, матеріально-технічних і фінансових ресурсах; створення, раціональне
збереження і використання резервів фінансових і матеріальних ресурсів,
необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них;
здійснення державної експертизи, нагляду і контролю в галузі захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій; розроблення та забезпечення
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цільових

і

науково-технічних

програм,

спрямованих

на

запобігання

надзвичайним ситуаціям та забезпечення сталого функціонування підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а також
підвідомчих їм об'єктів виробничого і соціального призначення».
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4.
Визначено залежність системи забезпечення безпеки та захисту населення
в Україні та патріотизму проявляється, як у тому що високий рівень
патріотичної

свідомості

позивтивно

впливає

на

ефективність

системи

забезпечення безпеки та захисту населення в Україні, так і остання може
слугувати плацдармом як розвитку патріотизму, так і основою покращення
репутації

дрежавної

влади

як

частини

патріотичного

сприйнтяття

державницького апарату в цілому.
Система забезпечення безпеки та захисту населення в Україні виступає
ефективним механізмом формування патріотичної свідомості українців у
контексті двох векторів: по-перше, ефективна система забезпечення безпеки та
захисту населення в Україні може бути втіленням ідеї захисту держави своїх
громадаян, по-друге, у рамках заходів, передбачених системою можуть бути
втілені елементи патріотичного виховання.
Можливості покращення системи забезпечення безпеки та захисту
населення в Україні за рахунок високої патріотичної свідомості розриваються з
точки зору кількох позицій: 1. «патріотизм та вірність обов’язку», 2.
«патріотизм та розвиток волонтерства під час надзвичайних сиутацій» та 3.
«патріотизм та недопущення надзвичайних ситуацій».
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відповідно до актуальності позначеної проблеми для досягнення мети
дипломної роботи - на основі наявних світових та українських досліджень
феномену патріотизму та з урахуванням світових глобалізаційних та
інтеграційних процесів визначити особливості, шляхи

та перспективи

формування молодіжного патріотизму в Україні- були вирішені наступні
завдання:
Узагальнено, що патріотизм є духовним явищем, яке виражає піднесеноемоційне та активно-діяльнісне ставлення до Батьківщина (патріотизм є
емоційним ставленням до Батьківщини та спонукає суб’єкта до активних дій,
вчинків на її благо), яке формується у суспільстві, знаходить свій прояв у
суспільній та індивідуальній свідомості, його сутність у нерозривному зв’язку
саме як із суспільством, так і з особистістю.
Визначено

структуру

патріотизму

–

афективний,

когнітивний,

конативний, ідентифікаційний та інтенціональний рівні. Охарактеризовано
рівні патріотизму – високий, середній та низький. З’ясовано, що інститути
формування патріотизму в певній мірі збігаються з інститутами соціалізації
особистості: це шлюб та сім’я, система виховання та освіти, засоби масової
інформації. Але у патріотичному вихованні суттєво зростає роль держави –
владних структур та державних організацій, а також громадянського
суспільства.

Описано

глобалізаційно-інтеграційні

процеси

як

вектори

трансформації українського суспільства та нові виклики для формування
державного патріотизму. Становлення «глобалізаційного світу» викликає нові
протиріччя між країнами та регіонами і не тільки між ними. Сюди втягуються
цілі соціальні групи та окремі індивіди. Іншими словами, справжня глобалізація
не закінчується винаходом глобальної технології або появою глобальних
корпорацій.
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У контексті збереження національної ідентичності та інтеграції у світову
спільноту необхідно: продовжити вивчати об’єктивні та суб’єктивні процеси
глобалізації;

розвивати

ефективне

співробітництво

єврорегіонів;

вдосконалювати систему управління державою для того, щоб вона була
адекватна

умовам

глобалізації;

удосконалювати

механізми

державного

управління реалізацією євроінтеграційної політики; сприяти формуванню
механізмів реалізації євроінтеграційної політики України як сукупності
принципів та норм, міжнародних інструментів, методів встановлення та
реалізації міжнародних відносин; удосконалювати глобальне регулювання світсистемних відносин; вивчати глобальні світоглядні трансформаційні орієнтації;
вивчати глобальні культурні трансформації; розвивати інтеграційні економічні
процеси в сучасному суспільстві; розвивати основні види інтеграційних
об’єднань; сприяти розвитку Болонських домовленостей; розвивати засадничі
принципи, що мають регламентувати процес реформування вищої освіти в
Україні в контексті приєднання до Болонського процесу; налагоджувати
розвиток інтеграції наукових досліджень в межах загальноєвропейського
простору.
Визнaченo, щo мoлoдь – це coцiaльнo-демoгрaфiчнa групa, якa прoхoдить
coцiaлiзaцiю, мaє певнi вiкoвi межi, якi кoливaютьcя зaлежнo вiд кoнкретнoгo
cуcпiльcтвa; з oднiєї cтoрoни хaрaктеризуєтьcя виcoким твoрчим пoтенцiaлoм,
мoбiльнicтю,

прoгреcивнicтю

пoглядiв,

з

iншoї

–

деcтруктивними

cхильнocтями, aгреcивнicтю щoдo icнуючoгo уклaду, мiнливicтю cвiдoмocтi тa
ризикoвaнicтю.
Описано типи молодіжного патріотизму за критерієм територіальнопросторовості (загальнодержавний та місцевий), за сферою (культурна,
економічна, політична, екологічна тощо), за історичним періодом. Зокрема
виділено два основні періоди – радянський та пострадянський. Виявлено, що
місцевий

патріотизм

культурний

є

патріотизм

основою
є

для

ціннісною

формування
основою

загальнодержавного,

патріота

та

основним

інструментом розвитку загальнодержавного патріотизму, він тісно пов’язаний
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із місцевим. Також було визначено, що цінності, які поширюються у різних
політико-економічних

системах

мають

різне

значення

для

виховання

патріотизму. Так, радянський період з його позитивним образом майбутнього
та колективістскьими орієнтаціями формували більш благодатний грунт для
розвитку патріотизму, з іншого боку – у перехідний період значним
позитивним моментом є те, що патріотизм – це дійсно свідома позиція індивіда,
його вибір; також різноманніття «політичних пропозицій» пострадянського
пероду

робить

частину

молоді

вкрай

націоналістичною,

іншу

ж

інтренаціоналістичною, що створює певну базу (у сенсі анявнсоті вкрай
зацікавлених носіїв патріотизму) для просування патріотичних установок у
суспільстві.
Аргументовано, що місією виховання державного патріотизму має бути
формування гуманістичного патріотизму. Механізм сформованості патріотизму
особистості неможливо здійснити без певного знання психолого-педагогічних
особливостей патріотичного виховання молоді. Він має включати когнітивний,
мотиваційний та діяльнісний аспекти, рівень сформованості яких буде
визначати і рівень патріотичного виховання в цілому. На основі запропонованої
моделі

виховання

державного

патріотизму

проаналізовано

Концепцію

національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015 р.).
Визначено залежність системи забезпечення безпеки та захисту населення
в Україні та патріотизму проявляється, як у тому що високий рівень
патріотичної

свідомості

позивтивно

впливає

на

ефективність

системи

забезпечення безпеки та захисту населення в Україні, так і остання може
слугувати плацдармом як розвитку патріотизму, так і основою покращення
репутації

дрежавної

влади

як

частини

патріотичного

сприйнтяття

державницького апарату в цілому.
Проаналізовано соціологічні дослідження, які розкривають проблеми
молодіжного

патріотизму

-

Всеукраїнське

соціологічне

дослідження

Міністерства культури України ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»
на тему: «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» (2012 р.), дослідження
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Інституту Горшеніна за підсумками річної програми міжнародних досліджень
"Студенти - образ майбутнього» (2011 р.), дослідження "Трансформація
ціннісних орієнтацій молоді України за роки незалежності", здійснене
всеукраїнською молодіжною громадською організацією "Клуб міжнародного
співробітництва "Мандри" за участі Українського інституту соціальних
досліджень ім. О. Яременка та за підтримки Державної служби молоді та
спорту України (2011 р.), дослідження Соціологічної групи «Рейтинг» «Кілька
рис українського патріотизму» (2012 р.), дослідження Центру Разумкова
«Опитування до Дня Незалежності - 2009» (2009 р.) та опитування GfK Ukraine
«Якби у вас була можливість вибрати країну, в якій народитися, яку ви б
обрали?» (2014 р.).
На їх основі було узагальнено портрет молодіжного українського
патріотизму: більше половини молодих українців пишаються своєю країною;
значення показника самоідентифікації себе як патріота менше за визначення
себе як громадянина України, при цьому все ж більше половини молодих
людей визнають себе останніми; політична, економічна та культурна ситуації у
країні впливають на рівень патріотизму. Загалом, ми вважаємо, що патріотичні
настрої молоді є нестійкими та піддатливими до маніпулювання, впливу з боку
пропагандистської машини, зокрема ЗМІ.
На основі аналізу соціологічних досліджень можемо запропонувати
наступні рекомендації щодо подальшого вивчення питання молодіжного
патріотизму в Україні:
1. Методологічна сторона. Застосовувати якісні методи та їх поєднання з
кількісними, що приведе до суттєво кращих результатів стосовно глибини та
детальності вивчення проблеми.
2. Індикатори патріотизму, які необхідно включати у подальші
дослідження: самоідентифікація себе як патріота; рівень сформованості та
розвитку національної ідеї; знання історичного минулого; відчуття пошани до
країни/гордість за країну; бажана країна проживання; місце у світі; готовність
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захищати країну; ставлення до незалежності; ставлення до цілісності країни;
вибір країни народження; задоволеність життям/показник щастя.
3. Смислове наповнення. Стандартні дослідження патріотизму варто
доповнити виявленням заходів, які може та повинна вжити держава, що
дозволить зробити його більш прикладним та корисним.
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