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контексті.	 Цей	 компонент	 звертає	 увагу	 на	 ефективність	 його	
горизонтальних	та	вертикальних	взаємин	з	іншими	людьми,	на	
адаптивність	в	умовах	соціальних	змін.	

Таким	чином,	запропонований	нами	підхід	до	виокремлення	
змістовних	характеристик	професіогенезу	особистості:	

–	по-перше,	надає	суттєву	допомогу	у	визначенні	особливос-
тей	професійного	розвитку	працівників	поліції;		

–	по-друге,	сприяє	розробці	комплексної	програми	психоло-
гічного	 супроводу	 професійного	 становлення	 фахівця	 з	 ураху-
ванням	найбільш	ефективних	форм	корекції	на	кожному	з	етапів	
професіогенезу.	

Список бібліографічних посилань 
1.	Гордієнко	B.	I.,	Копець	Л.	В.	Основні	проблеми	дослідження	про-

фесіогенезу	особистості	в	сучасній	психології.	Наукові записки.	2002.	Т.	
20.	Соціологічні	науки.	С.	59–64.	

Одержано 19.03.2018 

Рассмотрена содержательная сторона профессиогенеза пра-
воохранителя через выделение существенных признаков под-
готовки специалиста; проанализированы личностный, дея-
тельностный и социальный компоненты содержательных ха-
рактеристик профессиогенеза правоохранителя. 

Ключевые слова: профессиогенез,	содержательные	 характе-
ристики	 профессиогенеза,	 правоохранители,	 профессиональ-
ное	развитие.	

УДК	796.01	

Світлана Валентинівна МОГІЛЬОВА, 
кандидат	філософських	наук,	
доцент	кафедри	соціально-гуманітарних	дисциплін	факультету	№	6	
Харківського	національного	університету	внутрішніх	справ;	
ORCID:	http://orcid.org/0000-0003-1821-902X	

ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Розглянуто види соціальних змін, визначений стан сучасного 
українського соціуму, відповідно цього зазначені головні викли-
ки, з якими може зіткнутися людина. 
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Соціальні	зміни	в	будь-які	часи	ставлять	певні	вимоги	перед	
суспільствами	 в	 цілому,	 і	 перед	 окремими	 індивідами	 зокрема.	
Зазначимо	деякі	з	них.	

Важливим	 визначальним	 фактором	 для	 цих	 вимог	 є	 кіль-
кість	 історичного	 часу,	 що	 відведений	 на	 здіснення	 певних	 пе-
ремін.	Так,	у	випадку	керованої	еволюції	(країни	Західної	Євро-
пи),	 зміни	 здійснюються	 протягом	 століть,	 що	 дає	 більшості	
членів	соціуму	змогу	засвоїти	цілі	перебудови,	як	органічно	не-
обхідні.	Усвідомлення	передумов	трансформацій,	спрямованість	
до	«мети	поколінь»,	сталість	системи	цінностей,	дозволяє	люди-
ні	відповідально	побудувати	своє	життя.	Майже	такі	ж	завдання	
постають	перед	 особистістю	 в	 періоди	 реформаційних	 змін.	 За-
ймаючи,	 зазвичай,	 кілька	 десятиліть,	 реформування	 чітко	 ви-
значає	напрямки	перебудов,	вимоги	щодо	освіченості	громадян,	
ринку	праці	тощо.	Цьому	виду	трансформацій	характерно	запо-
зичення	деяких	чужих	(зарубіжних)	ідей,	що	і	формує,	головним	
чином,	 запит	 щодо	 особливостей	 особистості	 (активність,	 від-
критість	 до	 нового	 тощо).	 Модернізація	 (сучасна),	 вимагаючи	
більш	 стрімкого	 розвитку	 всіх	 сфер	 суспільного	 життя,	 триває	
два-три	десятиліття	і	потребує	орієнтації	на	чужі,	більш	розви-
нуті,	 пріоритети.	 Швидкість	 змін	 досягається	 неприродними	
(часто	 насильницькими)	 методами	 та	 супроводжується	 руйну-
ванням	певних	органічних	соціальних	структур	та	систем	цінно-
стей,	що	з	необхідністю	деформує	паттерни	соціальних	взаємо-
дій	 і	 на	 особистісному	 плані.	 Найбільш	 швидкий	 темп	 соціаль-
них	перебудов	(близько	10	років)	–	трансформація,	при	якій	сту-
пінь	неприродності	змін	надто	високий,	більшість	ідей	та	гасел	є	
запозиченими,	а	соціальна	реальність	змінюється	несподівано	 і	
непередбачено	 (часто	 навіть	 для	 безпосередніх	 організаторів).	
На	 відміну	 від	 модернізації,	 трансформація	 змінює	 всі	 галузі	
життя,	навіть	ті,	котрі	відповідають	не	за	розвиток,	а	за	стабіль-
не	функціонування	та	життєве	забезпечення	суспільства,	те	що	
Ф.	Бродель	назвав	«структурами	повсякденності»	[1].	Наслідки	
трансформацій	зазвичай	катастрофічні,	оскільки	майже	миттє-
во	 руйнуються	 не	 тільки	 державні,	 але	 й	 суспільні	 інституції	
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(приклади	–	революція	1917	року,	«перебудова»	в	СРСР	наприкі-
нці	80-х	років	ХХ	ст.).	Зважаючи	на	викладене,	зміни	в	сучасному	
українському	суспільстві	скоріше	можна	визначити	як	модерні-
зацію	 в	 сучасному	 розумінні	 (тобто	 як	 оновлення	 політичних,	
соціально-економічних,	культурно-духовних	засад	суспільства	в	
намаганні	 наздогнати	 розвинуті	 постіндустріальні	 суспільства)	
з	елементами	трансформації.	

В	 особистісному	 плані	 така	 модернізація	 суспільства	 ство-
рює	завелику	кількість	викликів,	більша	частина	якої	може	бути	
розгорнута	 у	 ракурсі	 «проблем	 особистісної	 ідентичності».	 В	
ессенціалістському	дискурсі,	серед	багатьох	причин	кризи	іден-
тичності,	 на	 перший	 план,	 безумовно,	 виходять	 зазначені	 ще	
В.	Хьослє	 [4]:	 роздуми	 індивіда	 про	 те,	 що	 всезагальні	 норми,	
релевантні	 для	 нього,	 можливо	 не	 були	 достатньо	 обґрунтова-
ними	і	законними	та	їх	визнання	було	помилкою	(особистісною	
чи	колективною),	або,	що	взагалі	не	існує	таких	норм;	навіть	при	
визнанні	 певної	 загальної	 (можливо	 нової)	 системи	 цінностей,	
людині	 важливо	 розуміти,	 як	 само	 вона	 може	 їх	 здійснювати,	
проявити	 себе	 у	 мінливих	 умовах;	 це	 більшу	 кризу	 викликає	
неспроможність	реалізувати	себе	згідно	того,	що	Хьослє	називає	
«породжуючим	принципом»,	тобто	відповідно	до	свого	дійсного	
поклику	 тощо	 [4,	с.	119].	 Конструктивістське	 прочитання	 іден-
тичності	(тобто,	як	більш	чи	менш	заданої	соціально)	також	ого-
лює	 ряд	 проблем.	 «Ідентичності	 загалом	 являють	 собою	 конс-
трукти.	 Люди	 конструюють	 власні	 ідентичності,	 займаючись	
цим	 хто	 за	 бажанням,	 хто	 в	 разі	 потреби	 або	 примусово»	
[3,	с.	182].	 Тобто	 ідентичності	 індивіда	множинні	та	 ситуативні,	
задані	культурно,	політично	та	багато	як	ще.	Оскільки	західний	
постмодерний	стан	культури	«накрив»	Україну	(як	 і	всі	постра-
дянські	країни)	дещо	із	запізненням,	то	і	гармонійно	грати	кол-
лажними,	ризоматичними,	плинними	альтернативними	іденти-
чностями	наша	людина	не	навчена	і	тимчасова	втрата	світогля-
дної	орієнтації	може	бути	самим	легким	наслідком.	

Підсумовуючи,	 хотілося	 б	 наголосити	 на	 одній	 із	 новітніх	
проблем.	 Україна	 проходить	 як	би	 «подвійну»	 модернізацію.	 З	
одного	 боку	 –	 подолання	 наслідків	 «хвороби	 бездержавності»	
із	 наздоганяючою	 вибудовою	 власної	 національної	 держави,	
що	 передбачає	 спирання	 на	 сталі	 національні	 цінності,	 їх	
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трансформаційний	 розвиток	 у	 сучасній	 культурі,	 формування	
національних	еліт	тощо.	З	іншого	–	це	наздоганяюча	модерніза-
ція	 з	 активною	 орієнтацією	 на	 більш	 економічно	 та	 політично	
розвинуті	 країни	 (інтеграція	 в	 ЄС	 як	 визначений	 стратегічний	
пріоритет),	 що	 передбачає	 переважне	 запозичення	 головних	
ідей	та	настанов	європейської	культури.	При	цьому	відзначаєть-
ся,	що	країни	вже	вдало	інтегровані	в	ЄС,	«багато	в	чому	зблизи-
лися	 щодо	 їх	 економічних	 і	 політичних	 систем,	 їх	 соціальної	
структури,	базових	цінностей,	матеріального	добробуту	і	суб’єк-
тивного	 світовідчуття	 населення»	 [5].	 Тобто,	 ці	 країни	 більш	
схожі	між	собою,	ніж	ті,	що	«на	шляху»	до	інтеграції	–	Східна	Єв-
ропа,	 країни	СНД.	 У	країнах,	 адаптованих	 у	 европейське	 співто-
вариство,	сталася	неминуча	стандартизація	та	уніфікація	майже	
всіх	сфер	життя,	що	є	цілком	природним	для	процесів	модерні-
зації	 та	 трансформації.	 Обсяг	 «обумовленості	 ЄС»	 неухильно	
зростає	 (особливо	 для	 посткомуністичних	 країн).	 «Вимоги,	 які	
ЄС	 висуває	 до	 країн-кандидатів,	 або	 країн,	 які	 є	 потенційними	
кандидатами	на	вступ,	давно	 вийшли	далеко	 за	межі	 стандарт-
ного	пакета	умов	міжнародних	фінансових	організацій	і	сьогодні	
стосуються	 ключових	 соціально-політичних	 атрибутів	 держави»	
[2,	с.	85].	Така	обумовленість	ЄС	застосовується	також	до	тих	кра-
їн,	котрі	ще	не	мають	членства	і	навіть	його	офіційної	перспекти-
ви,	але	визначили	зовнішньополітичний	пріоритет	на	європейсь-
ку	інтеграцію.	Тобто,	Україна	невдовзі	може	стати	перед	вибором:	
збереження	національної	ідентичності	або	остаточна	модерніза-
ція.	 Наслідки	 необхідності	такого	 вибору	можуть	 бути	 несподі-
ваними	не	тільки	в	індивідуальній,	але	й	в	суспільній	свідомості.	
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ 
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Розглянуто проблему критичного мислення як ціннісної орієн-
тації сучасної освіти. Проаналізовано психологічні та педаго-
гічні аспекти цього феномену. Встановлено взаємозв’язок між 
поняттями «інформація», «знання» та «критичне мислення». 
Підкреслено важливість розвитку критичного мислення як ді-
євого методу підготовки підростаючого покоління до життя, 
а також торування шляху у майбутнє. 

Ключові слова:	критичне	 мислення,	 освіта,	 ціннісні	 орієнта-
ції,	інформація,	знання. 

Актуальність дослідження проблеми.	 Багато	 речей	 в	 на-
шому	 світі	 дуже	 швидко	 змінюються,	 події	 ХХ	 сторіччя,	 серед	
яких	розпад	СРСР,	розбудова	незалежної	України,	мали	вагомий	
вплив	на	усі	сфери	життєдіяльності,	серед	яких	найголовнішою	є	
система	 людських	 цінностей.	 Сьогодні,	 наше	 минуле	 отримує	
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