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Напрямок «Організація» 

 Громадянське суспільство. Участь молоді. 

Поняття громадянського суспільства 

 

Яка різниця між "суспільством" і "громадянським суспільством"? 

Суспільство - соціальна система взаємодії людей, пов'язаних між собою ін-

тересами у сфері виробництва, обміну та споживання матеріальних благ, які 

встановлюють норми поведінки на основі якогось "соціального договору". 

Сам термін «громадянське суспільство» використовується як в широкому, 

так і у вузькому значеннях. 

1. В широкому значенні громадянське суспільство включає всі соціальні 

структури і відносини, які безпосередньо не регулюються державою. 

Воно виникає і змінюється в ході природноісторичного розвитку як авто-

номна, безпосередньо не залежна від держави сфера. При такому підході гро-

мадянське суспільство сумісно не тільки з демократією, але і авторитариз-

мом, і лише тоталітаризм означає його повне, а частіше часткове поглинання 

політичною владою. 

В цьому розуміння як синонім поняття «громадянське суспільство» часто ви-

користовують інше – «третій сектор». Так звана «три секторна» модель суспільс-

тва ділить його на такі частини. Сектори: 

І сектор — влада ІІ сектор — бізнес III сектор — НУО 
      

Органи державної влади Система підприємств, Організації, що 

та місцевого господарських товариств утворюються за власною 

самоврядування, та індивідуальних ініціативою засновників, 
бюджетні установи та підприємців, що незалежною від волі 

організації, засновані на займаються діяльністю, органів влади чи поса- 

підставі закону чи в межах пов'язаною з дових осіб, без мети 

повноважень державних отриманням прибутку одержання прибутку для 

органів. для його розподілу в його перерозподілу між 

  інтересах учасників- учасниками організацій. 
  засновників.   
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Однак, звісно, такий поділ є досить умовним, оскільки в реальному житті ці 

сектори часто перетинаються, накладаються одне на одного. А деякі організації 

важко віднести до однієї категорії: частиною якого сектору є, приміром кредитні 

спілки? або релігійні організації? 

2. У іншому значенні, “громадянське суспільство” - це суспільство на пев-

ному етапі свого розвитку, коли воно виступає соціально-економічною ос-

новою демократичної і правової держави. Сучасне розуміння громадянського 

суспільства в політології переважно виходить з цього вузького значення. 

Тобто, якщо розглядати потреби людини, які мають задовольнятися у суспіль-

стві, то це базові потреби з нижчих щаблів піраміди Маслоу: базові (потреби в 

їжі, одязі, житлі і т.д.), безпекові (захист від злочинців, війни, тощо) та потреби 

міжособових взаємозв'язків (включаючи релігійні, сімейно-шлюбні, етнічні та 

інші взаємодії). Що ж до “громадянського суспільства”, то воно покликане задо-

вольняти не лише базові потреби, але і потреби вищого рівня: в повазі, самореа-

лізації, політичній участі, пов'язані з індивідуальним вибором на основі цінніс-

них орієнтацій. 

Головні ознаки громадянського суспільства: 

 розмежування компетенції держави й суспільства, незалежність ІГС від 

держави; 

 демократія і плюралізм в політичній сфері; 

 ринкова економіка, основу якої складають недержавні підприємства; 

 середній клас як соціальна основа громадянського суспільства; 

 правова держава, пріоритет прав і свобод індивіда перед інтересами дер-

жави; 

 ідеологічний і політичний плюралізм; 

 свобода слова і засобів масової інформації. 

Громадянське суспільство є системою, в якій переважають горизонта-

льні (невладні) зв'язки й відносини, що само організовується і само розвива-

ється. В державі ж переважають вертикальні зв'язки. В основі функціональної 

взаємодії громадянського суспільства і правової держави лежить принцип єдно-

сті і боротьби протилежностей. З одного боку, вони як би протистоять один од-

ному, а з іншого - вони неможливі один без одного. 

Особливості України: внаслідок тотальної корумпованості, нерозвинутої 

економіки та застарілої системи управління, велика кількість експертів з бага-

тьох сфер накопичилася саме у третьому секторі. Це фахові люди, які, однак, не 

готові були працювати у владі (бо там невеликі зарплати, і тому існує постійна 

потреба шукати “лівих” прибутків), а також у бізнесі, який в Україні постійно 

піддається пресингу та не розвинутий у багатьох сферах.  
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Водночас, міжнародна фінансова допомога (гранти) дозволили цим людям 

отримати знання та досвід, актуальні для країн Європи та США. І тепер це експе-

ртне середовище є постійним донором для держави, яка часто не має власних 

людських ресурсів для проведення реформ. Приклад: “Реанімаційний Пакет Ре-

форм” - громадська платформа, яка об’єднує провідні неурядові організації 

(близько 50) та експертів (близько 200) з усієї України та виконує функції коор-

динаційного центру з розробки та реалізації ключових реформ в Україні. 

 

Західні філософи про громадянське суспільство 

Цікавим є порівняння ідей Юргена Хабермаса і Мішеля Фуко, так як вони 

представляють дві філософські школи, які мають багато в чому протилежні пі-

дходи до осмислення громадянського суспільства. 

 

Юрген Хабермас - філософ моралі з нормативним по-

глядом на громадянське суспільство. Найбільш відо-

мою з його ідей є Теорія комунікативної дії, в якій 

"не обмежена, об'єднуюча, досягаюча консенсусу сила 

аргументованою промови" - є "центральним досвідом" 

життя людини. Конфлікти, що виникають в суспільст-

ві конфлікти обговорюються в комунікативному дис-

курсі до моменту досягнення консенсусу. 

Сила кращого аргументу вирішує в загальному підсумку полеміку, що виник-

ла. До етики дискурсу застосовуються при цьому п'ять наступних вимог: загаль-

ність, автономія, ідеальне виконання ролі, нейтральність сили влади, прозо-

рість, необмежений час. 

У своїх більш пізніх роботах Хабермас вводить також поняття деліберативної 

демократії. 

Деліберативна демократія – це демократія інституціоналізованого діалогу 

влади та інститутів громадянського суспільства, раціонального дискурсу, обго-

ворення, переконання, аргументації, компромісів у її безпартійному варіанті. Ця 

модель демократії ґрунтується на переконанні в тому, що людина здатна перей-

ти від ролі клієнта до ролі громадянина держави, що він схильний до безпартій-

ності, готовий до компромісу і навіть до відмови від своїх уподобань, якщо вони 

заважають досягненню згоди. 
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Мішель Фуко є мислителем, якого зараховують як до філосо-

фів, так і до істориків, культурологів та соціологів. Його філо-

софська праця відносять до постструктуралізму і постмодерні-

зму. Він вступає в полеміку з Хабермасом: підтримка влади за-

коном недостатня. Конституція і закони, демократичні інститу-

ти не гарантують свободу, рівність, демократію. Важливіше не 

написання конституції, а боротьба за конституцію конкрет-

ного суспільства. Опір і боротьба, на відміну від консенсусу, у Фуко найміцні-

ша база практики свободи. 

Акцент на маргінальності робить Фуко чутливим до різниці, різноманіття і 

політики ідентичності, що сьогодні важливо для розуміння громадянського 

суспільства та представлення інтересів меншості. 

В інтерпретації Фуко придушення конфлікту – придушення свободи, а 

участь у конфлікті – частина свободи. Чим демократичніше суспільство, тим 

більше воно дозволяє групам визначати власні способи життя і легітимізує 

конфлікт інтересів між ними. 

Плюралізм – частина сучасної концепції громадянського суспільства, як і 

конфлікт. У сильних громадянських суспільствах недовіра до дій влади, їх 

критика - повсюдні, як і політичний конфлікт. 

В цілому, існуючі в Західному світі підходи до теоретичного осмислення 

громадянського суспільства можна поділити на три течії: 

Нормативний підхід. Стосовно до Східної Європи та країн у процесі пост-

радянської трансформації громадянське суспільство нерідко ототожнюється з 

демократією - як альтернатива авторитарному державному устрою. Ключовою 

характеристикою є здатність суспільства до самоорганізації. 

Поведінковий. Акцент робиться на взаємовідносинах між громадянами й 

цінностями – ненасильницька комунікація і ненасильницьке вирішення кон-

фліктів. 

Через призму акторів. Які організації, структури, ініціативні групи є 

частиною громадянського суспільства, принципи їх діяльності.  

 

Теорія громадянства. 

Бути хорошою людиною і хорошим громадянином - це не завжди одне й те ж.  

Арістотель 

Теорія громадянства походить ще з часів Древньої Греції, коли громадянином 

вважалася людина, яка має право голосу на виборах. Права голосу не мали: раби, 

селяни, жінки та іноземці. Отже, всі вони не були громадянами, в тогочасному 

розумінні. Для тих, хто мав привілейоване право бути громадянами, ідея 

«громадянських чеснот» або бути «хорошим» громадянин було важливою части-

ною концепції, оскільки участь розглядалося не тільки як право, але також, і в 

першу чергу, як обов'язок.  
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Громадянин, який не виконував свої обов'язки, вважався соціально руйнівним.  

Проте, сучасна концепція громадянства є набагато складнішою. В даний час 

«громадянство» набагато більше, ніж правова конструкція і відноситься - серед 

іншого - до свого особистого почуття приналежності, наприклад почуття при-

належності до спільноти, яку ви можете сформувати і впливати безпосередньо. 

У відносинах між індивідом і суспільством ми можемо виділити чотири аспе-

кти, які корелюють з чотирма підсистемами, які можна визнати в суспільстві, і 

які необхідні для його існування: політичний/правовий аспект, соціальний ас-

пект, культурний і економічний аспекти. 

Політичний аспект громадянськості відноситься до політичних прав і обо-

в'язків візаві політичній системі. Розвиток цього виміру повинен прийти через 

знання політичної системи і зміцнення демократичних поглядів і навичок гро-

мадської участі. 

Соціальний аспект громадянства пов'язаний з поведінкою між людьми в су-

спільстві і вимагає деякої міри лояльності та солідарності. Для розвитку цього 

аспекту необхідні соціальні навички і знання соціальних відносин у суспільст-

ві. 

Культурний аспект громадянськості відноситься до свідомості спільної ку-

льтурної спадщини. Цей культурний вимір слід розробляти на основі пізнання 

культурної спадщини, а також історії та основних навичок (мовних навичок, 

читання і письма). 

Економічний аспект громадянства стосується взаємозв'язку між індивідом і 

працею та споживчим ринком. Він передбачає право на працю і на прожитковий 

мінімум. Економічні навички (пов'язані з роботою та іншою економічною діяль-

ністю) та професійна підготовка відіграють ключову роль у виконанні цього 

економічного виміру.  

Як стілець стоїть на чотирьох ніжках, так кожна людина повинна мати мож-

ливість здійснювати чотири виміри на збалансованій і рівній основі, в іншому 

випадку повноцінне громадянство буде незбалансованим. 

Участь у політичному і культурному житті, є одним з основних прав людини, 

визнаних у ряді міжнародних договорів з прав людини, починаючи з Загальної 

декларації прав людини, яка передбачає право на участь у державних та віль-

них виборах, право на участь в культурному житті суспільства, право на свобо-

ду мирних зібрань і об’єднань, а також право вступати у профспілки. Громадян-

ські обов’язки також є основним принципом прав людини, а також є умовою 

для ефективного демократичного громадянства для всіх людей. Участь грома-

дян у владі вважається наріжним каменем демократії, і вона може відбуватися 

через різні механізми і форми на різних рівнях.  
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Who is громадянин? Найважливіша характеристика громадянина - усвідом-

лення ним самим своїх відносин з державою, а саме: засвоєння ним у практич-

ній діяльності взаємних прав та обов'язків між державою і громадянами, які за-

кріплені нормативно у публічному договорі. 

Незважаючи на велику кількість різновидів громадянської участі, держава та 

існуючі інститути схильні до імітації реальної участі. Багато форм громадянсь-

кої участі експлуатуються для видимості, "за звичкою",  а не призводять до ре-

ального впливу громадян на політичні процеси. 

Існування у віртуальній реальності, яка здається реальніше самої реальності 

описав французький філософ Жан Бодріяр у своїй книзі "Симулякри і симуля-

ція". Його ідеї знайшли поширення також і в поп-культурі. Наприклад, у фільмі 

"Матриця" Нео використовує цю книгу як схованку:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користуючись метафорою "матриці", можна відзначити, що необхідно не імі-

тувати громадянську участь, а боротися за її реальне втілення.  

 

Сходи участі Харта. 

Участь громадян у владі вважається наріжним каменем демократії, і вона мо-

же відбуватися через різні механізми і форми на різних рівнях. Були розроблені 

кілька моделей участі, найперші і, мабуть, найвідоміші були сходи участі Шеррі 

Арнштейн (1969 рік). 

Американський соціолог Роджер Харт розвинув далі модель Арнштейн і адап-

тував її до питання про дітей і участі молоді. Харт заявив, що участь є одним з ос-

новних прав громадянства, тому що це спосіб дізнатися, що означає бути грома-

дянином, і також як бути громадянином. Участь молоді можна також розглядати 

як форму партнерства молоді та дорослих. Існують різні ступені залучення мо-

лоді або відповідальності, залежно від місцевої ситуації, ресурсів, потреб та рів-

ня підготовки. Сходи участі Харта ілюструють різні ступені участі дітей та моло-

ді в проектах, організаціях чи спільнотах. Існує вісім рівнів участі молоді: 
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Сходинка 8: Спільне прийняття рішень: проекти або ідеї ініціюються моло-

дими людьми, які запрошують дорослих взяти участь у процесі прийняття рі-

шень як партнерів. 

Сходинка 7: Молодь - керує і ініціює: проекти або ідеї ініціюються та знахо-

дяться під керівництвом молоді; дорослі можуть запропонувати надати необхід-

ну підтримку, але проект може здійснюватися без їхнього втручання. 

Сходинка 6: Дорослі ініціюють рішення з молоддю: проекти ініціюються 

дорослими, але молоді люди запрошуються взяти участь в повноваженнях і зо-

бов’язаннях з прийняття рішень як рівноправні партнери. 

Сходинка 5: З молоддю консультуються та їх інформують: проекти ініцію-

ються і управляються дорослими, але молоді надають консультації та пропози-

ції і повідомлення про те, як ці пропозиції сприяють остаточним рішенням або 

результатам. 

Сходинка 4: Молоді люди призначені, але їх інформують: проекти ініцію-

ються і управляються дорослими; молодь запрошується взяти деякі конкретні 

ролі або завдання в рамках проекту, але вони знають, який вони насправді ма-

ють вплив. 

Сходинка 3: Для видимості: молоді люди отримують деякі ролі в проектах, 

але вони не мають ніякого реального впливу на прийняття будь-яких рішень. 

Існує помилково створена думка (навмисно чи ненавмисно), що молодь бере 

участь, коли насправді вони не мають ніякого вибору щодо того, що і як ро-

биться. 

Сходинка 2: Декорування: молоді люди потрібні в проекті для того, щоб 

представляти молодь як групу з обмеженими правами. У них немає вагомих ро-

лей (окрім бути присутніми) і, як і декор, вони ставляться на видному місці в 

рамках проекту або організації, так щоб їх могли легко бачити сторонні люди. 

Сходинка 1: Маніпуляція: молоді люди запрошуються взяти участь у проекті, 

але вони не мають ніякого реального впливу на прийняття рішень і на резуль-

тат. Насправді їх присутність використовується для досягнення деяких інших ці-

лей, таких як перемога на місцевих виборах, створення більш чіткого уявлення 

про заклад або залучення деяких додаткових коштів від установ, що надають пі-

дтримку участі молоді.  

Європейська хартія участі молоді в громадському житті закріпила важли-

вість цієї участі на міжнародному рівні. Хартія описує 14 галузевих політик до 

яких, має бути залучена молодь.  
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Це такі політики, як: 

1. Політика відносно спорту, дозвілля і суспільного життя. 

2. Політика підтримки зайнятості молоді і боротьби з безробіттям. 

3. Міське і життєве середовище, житлова політика і транспорт. 

4. Політика освіти і професійної підготовки, що сприяє участі молоді в житті 

суспільства. 

5. Політика мобільності і обмінів. 

6. Політика охорони здоров’я. 

7. Політика гендерної рівності. 

8. Спеціальна політика для сільської місцевості. 

9. Політика доступу до культури. 

10. Політика сталого розвитку та охорони навколишнього середовища. 

11. Політика боротьби з насильством і злочинністю. 

12. Антидискримінаційна політика. 

13. Політика відносно статевого життя. 

14. Політика доступу до прав і закону. 

Приклади громадянської участі: 

 інформаційні кампанії; 

 вибори; 

 громадські слухання; 

 консультування діяльності громадських організацій; 

 громадянська освіта; 

 громадянська (суспільна) перспектива; 

 громадянська ініціатива; 

 адвокація, лобіювання інтересів соціальних груп; 

 громадські заходи; 

 захист інтересів; 

 громадська дипломатія; 

 переговори і альтернативне вирішення проблеми; 

 протестні дії; 

 публічні акції; 

 протести, мітинги; 

 страйки; 

 органи самоорганізації населення; 

 участь у діяльності політичних організацій, рухів, партій.  
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Методики для практичної роботи. 

 

“Громадянське суспільство” яке воно? 

Мета: виявити ознаки “громадянського суспільства”, відмінності до 

“суспільства”, візуалізувати уявлення учасників про ці поняття. 

Хід проведення: 

Учасники діляться на 4 групи, кожній дається завдання: намалювати 

“громадянське суспільство” і презентувати малюнок для всіх. На презентації уча-

сники з інших груп мають право задати питання чи дати коментар. Наприкінці 

всіх презентацій модератор підсумовує аспекти, візуалізовані в різних малюн-

ках. 

Матеріали: фліп-чартний папір, маркери. 

Час: 30 хв. 

Трисекторна модель суспільства 

Мета: допомогти учасникам зрозуміти принципи поділу на 3 сектори, відмін-

ність у цілях, структурі та функціях цих секторів, продемонструвати умовність 

цього поділу в реальному житті. 

Хід проведення: 

1 етап: учасники діляться на 3 групи і кожна отримує 1 кольорове коло, яке 

означає один з секторів: владу, бізнес або НУО. Завдання кожної групи: написати 

які цей сектор має цілі? функції? структуру? які організації його представляють? 

Презентувати в групі. 

2 етап: зіставити кола та обговорити ті місця де вони накладаються чи пере-

тинаються. Оговорити, чи правильно це? Чи повинні сектори бути чітко відокре-

мленими? Привести приклади організацій, обговорити до якого сектору вони 

відносяться: наприклад, представники влади, які теж засновують свої НУО. Або 

спілки підприємців, які відстоюють права бізнесу (“податковий” майдан в Украї-

ні). Або олігархи, які контролюють владу.  
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Матеріали: 3 кола різного кольору з прозорого матеріалу, маркери, скотч 

Час: 40 хв. 

Хто більше? 

Мета: з’ясувати велику кількість форм громадянської участі, проаналізувати 

особистий досвід учасників в цій сфері. 

Хід проведення: 

1 етап: учасники діляться на 2 команди. Протягом 10 хв. кожна команда при-

думує якомога більшу кількість форм громадянської участі і записує їх. 

Модератор по черзі надає слово кожній команді, вони називають одну з форм 

участі, модератор записує її на фліп-чарт папері. Виграє та команда, яка назвала 

форму останньою. Повторюватися не можна. У випадку спірних ситуацій, рішен-

ня про зарахування відповіді приймає модератор. 

2 етап: група аналізує весь складений список, учасники по кожній з написаних 

форм пригадують приклади власної участі, аналізуючи їх. Таким чином створю-

ється простір для обміну досвідом, учасники розуміють, як насправді багато мо-

жливостей є для того, щоб проявляти свою громадянську позицію і впливати на 

прийняття рішень. 

Матеріали: папір і ручки для учасників, фліп-чарт та маркер для модератора 

Час: 30 хв.  

Драбина участі Харта 

Мета: ознайомити учасників з моделлю молодіжної участі Харта, проаналі-

зувати різні рівні участі молоді загалом та конкретні організації учасників зо-

крема. 

Хід проведення: 

1 етап: назва кожної сходинки “драбини участі” пишеться на окремому ар-

куші та перемішуються. Завдання учасників - розкласти їх у послідовності від 

1-ї (найменший рівень участі) до 8-ї (найбільшій рівень). 

2 етап: модератор перевіряє як розкладені “сходинки”, порівнює із драби-

ною Харта, учасники обговорюють різницю. На кожну сходинку приводять по 

1 прикладу зі свого власного досвіду. Модератор пропонує учасникам проана-

лізувати роботу власної організації з точки зору залучення молоді. 

Матеріали: кольорові листи паперу із назвами сходинок, драбина з 8-ма 

сходинками, намальована на папері, скотч. 

Час: 30 хв. 
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Хто наступний? 

Мета: практичне усвідомлення взаємовідносин всередині (громадянського) 

суспільства. 

Хід проведення: готуються маленькі листочки з цифрами від одиниці до чис-

ла, за кількістю учасників. Листочки згортаються, перемішуються, учасники ви-

тягають, запам'ятовують своє число і не показують один одному. Далі все прохо-

дить в повній тиші. Учасники хаотично ходять на обмеженій території. Тренер в 

різному порядку називає всі цифри поспіль з достатніми паузами. Зачувши своє 

число, учасник зупиняється і падає (прямий як жердина) в будь-яку сторону. 

Група повинна його зловити і не дати впасти. Після цього всі продовжують руха-

тися. 

Рекомендація: можна спробувати легкі падіння до початку вправи, як підго-

товчий етап. Тренеру потрібно прописати числа у себе в блокноті і викреслюва-

ти їх, після того як вони були названі. 

Оцінка: як це вправу можна прив'язати до взаємин у суспільстві?  

 

 

Вікторія Бересток, керівник творчого об’єднан-

ня Донецького обласного дитячо-молодіжного 

центру. 
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Напрямок «Медіа» 

 

Журналіст – це творча особистість, і в про-

цесі своєї роботи він відчуває на собі тиск 

багатьох чинників, часто їх просто не помі-

чаючи. Це може бути авторитет редактора, 

який хотів би бачити подачу матеріалу в ін-

шому ключі, традиції, які іноді, як штори, за-

кривають істину від журналіста, групове на-

віювання, коли діє механізм конформності. 

Існує точка зору, що журналістський матеріал в принципі не може бути об'єктив-

ним. 

Останнім часом багато говорять про ангажованість преси, про необ'єктивність 

журналістів, їх продажності, що викликає недовіру аудиторії. Поряд з тим, що ві-

льна і незалежна преса практично повсюдно вважається невід'ємною частиною 

демократичного суспільства, досить часто доводиться чути про політичні уподо-

бання та потенційної упередженості журналістів. Виходить, що пишуть просто 

порушують норми професійної моралі. 

Якщо виділити головне з усіх професійних якостей журналістів, то цією якістю 

виявиться об'єктивність. Для журналістів об'єктивність означає математичну 

або наукову точність, а скоріше таке висвітлення фактів, яке виключає емоції і 

відділяє факти від думок. Журналістська об'єктивність часто асоціюється з 

«перевернутою пірамідою» і структурою написання тексту, коли факти розташо-

вуються зверху вниз відповідно до їх важливості і дається відповідь на питання: 

«хто? що? де? чому? коли? і як?". 

Для багатьох об'єктивність означає точне освітлення фактів і подій в формі 

неупередженого опису. Наприклад, в канонах журналістики є пункт 

«Неупередженість», який говорить: «В існуючій газетній практиці прийнято 

проводити різку грань між співвідношенням новин і виразом думок. Хронікальні 

повідомлення не повинні містити думок або відрізнятися будь-якою тенденцій-

ністю. Це правило не поширюється на так звані спеціальні статті, сам характер 

яких і підпис під ними забезпечують автору право на власну інтерпретацію». Пе-

ршим пунктом ця вимога стоїть і в Хартії телерадіомовників: «Проведення чіт-

ких відмінностей між повідомленнями про факти, коментарями і припущення-

ми, щоб уникнути їх ототожнення ». Більшість фахівців, що вивчають проблему 

об'єктивності, погоджуються, що це правило має суворо дотримуватися. Таким 

чином, у наявності, що останнім часом теорія об'єктивності стала допускати ана-

літичне освітлення подій, яке далеко виходить за рамки неупередженого опису.  

Суб'єктивність та об'єктивність в журналістиці. 
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Іншими словами, в журналістику допускається суб'єктивність. 

Американський дослідник ЗМІ Дж. Меррілл говорить про те, що журналістська 

об'єктивність неможлива: «Давайте розглянемо « об'єктивну» статтю. Це, напев-

но, буде матеріал неупереджений, написаний зі знанням предмета і без помилок. 

Таке буває? Об'єктивна стаття буде повністю відповідати дійсності і відобража-

ти правду, тільки правду і нічого крім правди. Чи це можливо? Жоден журналіст 

не знає правди, жоден матеріал не може точно відповідати дійсності або, як ка-

зав відомий фахівець з семантикою Хайакава, «Карта - це ще не територія». Ін-

шими словами, стаття, написана журналістом, завжди означає більше, ніж вира-

жено словами». Справді, крім того, що всі журналісти обмежені в своїй об'єктив-

ності недосконалістю мови, на їх творчість також впливає їх досвід, фізичний 

стан, освіта і багато інших чинників. До того ж, журналіст уже суб'єктивний, 

оскільки він сам обирає тему матеріалу, сам відбирає факти, розглядає їх зі своєї 

точки зору. 

 Реальний стан справ такий, що кожен журналіст, коментатор або оглядач в ро-

боті над матеріалом йде далі простого опису фактів. Журналісти не можуть бути 

об'єктивними, навіть якщо вони цього захочуть. Вони потрапляють в природну 

пастку суб'єктивності. Їх індивідуальність невід'ємно присутня в матеріалі. Во-

ни, наприклад, вирішують, які частини матеріалу скоротити, а які ні. Вони прий-

мають рішення про те, на чому загострити увагу, а що згладити, які цитати вико-

ристовувати, а які ні, що перефразувати, а де використовувати пряму мову. Не-

зважаючи на те що така журналістика не може назватися об'єктивною, в ній не-

має нічого поганого». 

Отже, як бачимо, вимога об'єктивності, яка є головним у всіх кодексах журна-

лістської етики, на ділі нездійсненно вже остільки, оскільки журналіст - це, перш 

за все, особистість. Якщо міркувати глобально, то суб'єктивність - це основне по-

няття, яке відображає суть кожної людини. Однак, вже згадуваний вище Е. Ден-

ніс говорить, що «іноді ми забуваємо, що об'єктивність - всього лише метод і 

стиль подання інформації ». Він зазначає, що існує три головних характеристики 

об'єктивності як методу.  

По-перше, потрібно відокремлювати факт від думки (що записано в Хартії і Ка-

нонах). 

По-друге, необхідно емоційно відсторонюватися під час висвітлення подій. 

І, по-третє, має бути прагнення до точності і збалансованості, що дає обом сто-

ронам можливість висловити свою точку зору, що дозволить аудиторії отримати 

найбільш повну інформацію. 
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У соціальній психології позиція особистості взагалі розуміється як «стійка, 

внутрішньо усвідомлена система відносин до суспільства, до інших людей і до 

самого себе, вона пов'язана органічно з її ціннісною системою і є одним з її еле-

ментів. Позиція - це структурно-особистісне утворення, яке відображає характер 

взаємовідносин особистості і суспільства, визначає соціальну активність особис-

тості та її спрямованість на суспільно значимі цілі». 

      Будь-яка інформаційна діяльність, яка зачі-

пає інтереси і потреби людей - незалежно від 

того, чи стосується вона питань політики, еко-

номіки, соціальних проблем, - спрямована не 

тільки на інформування людей, а й на форму-

вання або зміну їх позицій, точок зору. 

Американські дослідники, що займаються те-

орією друку, розмежовують ЗМІ по тому, яке міс-

це займають в них людина і яка роль відводиться влади по відношенню до пре-

си. 

Преса є засобом надання фактів і аргументів, на підставі яких люди можуть 

стежити за тим, що відбувається, і визначати власну думку з приводу політики. 

Отже, підбиваючи підсумок, можна відзначити, що проблема об'єктивності-

суб'єктивності журналістики досі не закрита і викликає суперечливі думки.  

Однак, об'єктивності в журналістиці, як і в будь-який іншій творчості, по суті, 

не буває. Справжній публіцист - це, перш за все, особистість зі своїми поглядами, 

переконаннями і життєвою позицією. Тому ідеалізовані уявлення про вимоги, 

що пред'являються до журналістів і їх текстів, які записані в етичних кодексах, в 

дійсності практично нездійсненні. 

 Об'єктивність в журналістиці може існувати як принцип творчості, коли да-

ються відповіді на головні питання репортера: «Хто?» «Що?» «Де?» «Коли?» 

«Як?» І «чому?». 

Однак, роль коментатора і жанр коментаря передбачає дещо більше, ніж прос-

то констатацію факту. Тому журналіст, все ж повинен прагнути до об'єктивності, 

повинен хоча б розмежовувати в тексті власне, факти і їх аналіз. Так, читач змо-

же за фактами сформувати власну думку і порівняти її з думкою публіциста. Од-

нак, і в цьому випадку не можна стверджувати, що аудиторія складе для себе по-

вну картину того, що відбувається, оскільки факти вже будуть надані журналіс-

том, а не самою реальністю.  

Олександр Шеремет, керівник творчого 

об’єднання Донецького обласного дитячо-

молодіжного центру 
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Направление «Патриотизм» 

Свято Покрова Пресвятої Богородиці в Україні.  

Свято Покрова Пресвятої Богородиці в Україні відтепер є державним свя-

том і вихідним днем, оскільки 14 жовтня в країні також відзначають День 

захисника України і День українського козацтва.  

У цей день, за переказами, більше ніж 11 сторіч тому дру-

жинники-русичі князя Аскольда ще язичниками брали 

штурмом православну святиню – Константинополь. Мо-

литовне єднання греків у щирому зверненні по допомогу 

до Пречистої Діви Марії породило чудо: Богородиця яви-

лася вірним з молитвою за них і накрила їх покровом 

(омофором) своїм, роблячи непереможними. 

Завдяки козацтву виник новий тип ікони – "Козацька По-

крова", де під омофором Богородиці зображуються украї-

нські єрархи, гетьмани і козаки. На хоругвах січовики та-

кож любили зображувати Покрову Богородиці, розпрос-

терту над козаками.  

Напередодні свята дуже хочеться нагадати про цікаві факти з козацького ми-

нулого… 

У світову скарбницю військової майстерності 

внесли свою вагому частку Остафій Дашкевич, 

котрий вперше дав у руки воїнам вогнепальну 

зброю; Самійло Кішка, що придумав і побуду-

вав "чайки"; Дмитро Вишневецький, який по-

чав робити надзвичайно легкі й міцні "чайки" з 

волових шкур і першим здійснив "морський де-

сант"; Іван Богун — він винайшов "кобзанку" і 

"вогненні колеса"; Богдан Хмельницький — ба-

тько мобільної артилерії, що поставив гармати 

на колеса. 

Ми й зараз захоплюємося і дивуємося винахідливості козаків, їхньому умінню 

малими силами перемагати кількісно сильнішого ворога.  

При зимовій обороні Умані під керівництвом Івана Богуна за його командою го-

родяни збудували "кобзанку". Вони до тих пір обливали земляний вал навкруг 

фортеці водою, поки він не вкрився товстим шаром льоду, і фортеця стала не-

приступною.  

Владислав Єрко. Козак  
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 Сильний жах охопив армію Чернецького, як побачила "вогненні колеса", вої-

ни кричали: "Це божа кара!" і тікали світ за очі. Це "страхіття" теж винайшов Іван 

Богун. Звичайне колесо обмотували ганчір’ям, обливали смолою, підпалювали і 

пускали котитись із кріпосної стіни. З великого переляку армія Чернецького біг-

ла з-під Умані, не розбираючи дороги. Вони вважали, що то дійсно кара Божа па-

дає на них за їхні гріхи.  

За часів середньовіччя воювали, як правило, тільки вдень, козаки ж для успіху 

застосовували і нічну атаку.  

Уміло використовували вони також звичаї турок і татар. Козаки знали, що 

під час намазу, тобто молитви, правовірний мусульманин, що б там не було, не 

мав права відволікатися, бо він спілкувався з Аллахом і знаходився під його охо-

роною. Скориставшись цим, козаки у битві під Хотином перебили п’ять тисяч ту-

рків.  

Козаки вперше у світі поставили артилерію на колеса. Сталося так, що під Ко-

рсунем, на Черкащині, їхні вози з артилерією застрягли у балці. Зненацька згори 

посунули жовніри. Тоді один з пушкарів запалив гніт і вистрелив прямо з воза, 

ядро упало в середину нападників — від несподіванки вони зупинились, а потім 

почали тікати. Гармати доправили, куди було треба, а Хмельницькому доповіли 

про цю пригоду. Він одразу збагнув, які переваги матиме пересувна артилерія. У 

своєму війську Богдан Хмельницький ввів кінну артилерію на 100 років раніше 

Західної Європи. 

У другій половині XVI ст. гетьман Війська Запорозького Богдан Ружинський 

змушений був дати бій турецько-татарським загарбникам. Чужоземці оточили 

табір січовиків. Козаки відбивались. Турки атакували раз по раз — марно. Але 

козацтво усвідомлювало, що сили надто нерівні, і це змусило їх піти на військову 

хитрість. Один з вояків запропонував використати "летючий вогонь".   

Звісна річ, це були не сучасні ракети, а паперово-берестяні, дерев’яно-олив’яні 

пристрої. Гільза складалася з п’яти–шести мішечків пороху. Нею вистрілювали зі 

спеціальної установки, що нагадувала великий нерухомий лук із подовженим хо-

ботом, і "ракета" долала досить велику відстань -- 150-200, а то й більше метрів. 

Багато козаків зголосилося власноруч "запускати вогняних зміїв" у тилу воро-

га і близько від наметів турецького командування. Робилося це просто: гільза 

настромлялася на вістря списа, порох підпалювався і спис кидався якомога далі 

в бік противника. Уже перших кілька залпів "ракет" нагнали такого жаху на во-

рогів, що тим годі було й думати про опір. До того ж "ракети" вибухали стільки 

разів, скільки було в них мішечків пороху. "Пекельна зброя" зробила свою спра-

ву: завойовники втекли світ за очі.   
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 Так менша за кількістю ватага січовиків перемогла могутнього ворога.  

До речі, у 1628 році молодий Богдан Хмельницький оволодів фортецею Варна 

теж завдяки козацьким "ракетам". Отже первісний вид ракетної зброї козаки 

використали майже на два століття раніш за європейців.  

Торпеди теж винайшли козаки. Колоду видовблювали з двох боків (одна за-

глибина для заряду, інша для пороху) і підпалювали порох. По воді колода плив-

ла із шипінням і димом прямо на турецьку галеру, а стикнувшись із нею, вибуха-

ла, пробивала дірку у борту і всередині спалахувала пожежа. Турецькі моряки 

волали "шайтан" і кидалися у воду. Звичайно, це не сучасна торпеда, але початок 

зроблено козаками!  

Що стосується флоту, то козаки ніколи не будували галер, вони їх топили і па-

лили. В часи Запоріжжя Великий Луг був укритий пралісом. Із тої деревини коза-

ки будували великі однощоглові веслові човни. На подив професійних мореп-

лавців вони перетинали Чорне море, з’являлись в Малій Азії, козаки руйнували 

ворожі міста, визволяли бранців і повертались додому, на Січ.  

Ці вузькі, довгі, легкі в русі човни називалися "чайки", мабуть тому, що були 

обшиті просмоленими снопиками очерету і зовні нагадували птахів, котрі, скла-

вши крила, погойдувалися на хвилях. Порожнистий очерет додавав човнам пла-

вучості. Свіжий вітер підганяв кількасот козацьких "чайок", і вони швидко плив-

ли Чорним морем, попереду човен отамана з невеликим хрестом на щоглі.  

При потребі можна було щоглу покласти, а вітрило згорнути уздовж човна. То-

ді за роботу бралися веслувальники. Так описав "чайки" Іван Гребінка.  

До речі, винайшов і першим побудував "чайки" гетьман із Канева Самійло Кіш-

ка, ще до свого полону. Він мріяв про справжній козацький флот, який би вільно 

плавав Чорним морем. Про це знали навіть турки, тому й кепкували, приковую-

чи його до галери: "Ти ж хотів ходити морем, тепер насолоджуйся!" Та у нього 

вистачило розуму й хоробрості, щоб звільнитись і повернутися до рідного Кане-

ва.  

Військові човни запорожців були великими — 20 м завдовжки і 4 завширшки. 

Вони вміщували 50–70 озброєних козаків, кожен мав дві рушниці, запас куль і 

пороху, шаблю. На борт брали 5 гармат, гаківниці, запас питної води і харчів.  

Ці човни були призначені винятково для бойових дій, їх виготовляли у так 

званій військовій скарбниці досвідчені майстри конвеєром — кожен виробляв 

свою деталь і передавав на зборку. Матеріал — дубова дошка й розпилений уз-

довж стовбур. Це були не річкові, а саме морські човни, пристосовані, щоб дола-

ти шторми й негоду.  

Попри великий розмір "чайки" відзначалися надзвичайною маневреністю, хо-

дили і на веслах (15–20 пар), і під вітрилами. Відсутність надбудови робила їх на-

стільки легкими, що в разі потреби команда на руках переносила човен куди за-

вгодно.  
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 "Чайка" мала ще одну перевагу над морським кораблем — коли виникала пот-

реба хутко змінити напрям руху, вона не розверталась. Гребці просто пересідали 

на лавах і вже за секунду гребли у зворотному напрямку. Корма і ніс у "чайки" бу-

ли однаково гострі.  

Підводний човен теж винайшли козаки. Зовні його корпус обшивали шкірою, 

накривали герметичною палубою і завдяки додатковій вазі занурювали під воду. 

На палубі вертикально ставили шахту, в середині якої перебував козак. Він огля-

дав горизонт і вів човен. Шахта водночас служила і для проникнення повітря 

всередину човна. Під водою човни рухалися за допомогою весел, герметичність 

бортів у місцях отворів для весел забезпечували шкіряні манжети. Такі дані на-

водить письменник Віктор Савченко у статті "Чи мали козаки Чорноморський 

флот?"  

Інший автор пише, що підводним козаки робили човен так: перекидали його і 

з боків мотузками прив’язували каміння, щоб занурився під воду. Тоді пірнали 

під човен і пливли за течією. У потрібному місці вони перерізали мотузки, камін-

ня падало, човни виринали на поверхню, козаки вискакували з-під них і знена-

цька вривалися у фортецю... Несподіваність забезпечувала перемогу. Так було 

взято Азов.  

На початку російсько-турецької війни 1787–1791 рр. Олександр Суворов залу-

чає до бойових дій козацькі "чайки". Чорноморська веслова флотилія нарахову-

вала від 120 до 500 "чайок". Спершу її очолював отаман Вірного козацтва полко-

вник Сидір Білий, а після його загибелі — полковник Антон Головатий, який до-

поміг Суворову здобути Очаків, Ізмаїл, Аккерман та інші міста, за що той особис-

то відзначив "полковника і кавалера Головатого". Суворов зробив усе, щоб пере-

творити Хаджибей на портове місто Одесу, а 12 козацьких "чайок" стали осно-

вою одеської флотилії.  

Турецький історик Нейлі писав, що "ці сіромахи завдяки своїй хоробрості та 

вправності в морських боях не мають собі рівних в усьому світі".  

Ми й досі дивуємося, захоплюємося і шануємо вправність, винахідливість, му-

жність козаків, їх уміння знаходити вихід із, здавалося б, безвихідних ситуацій, 

битися як леви і перемагати ворога, що значно переважав їх чисельністю.  

Збираючись у похід, козаки закликали: "Хто хоче за хрестиянську віру бути по-

саженим на кіл, хто хоче бути колесованим, хто хоче перетерпіти всякі муки, хто 

не боїться смерті, — приставай до нас! Не треба смерті боятися: від неї не вбере-

жешся. Така козацька доля!"  

Захищаючи прабатьківську землю, козаки виробили, винайшли незвич-

ну військову організацію, систему керування нею. Козацькі засоби ведення 

битв на морі і на суші, наступальний характер дій збагатили скарбницю світо-

вого військового мистецтва. 
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 Козацька епоха надзвичайно багата подіями і героями. Нас тішить думка, 

що у світову скарбницю військової майстерності внесли свою вагому частку Ос-

тафій Дашкевич, котрий вперше дав у руки воїнам вогнепальну зброю; Самійло 

Кішка, що придумав і побудував "чайки"; Дмитро Вишневецький, який почав ро-

бити надзвичайно легкі й міцні "чайки" з волових шкур і першим здійснив 

"морський десант"; Іван Богун — він винайшов "кобзанку" і "вогненні колеса"; 

Богдан Хмельницький — батько мобільної артилерії, що поставив гармати на 

колеса.  

На превеликий жаль, історія не зберегла імен багатьох інших розумників — 

умільців, їх поглинув час. Але слава про ті винаходи і відкриття пережила століт-

тя, вони живуть в нашій пам’яті, ми навіть використовуємо деякі з них.  

 

Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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 Напрямок «Лідерство» 

Інтелект та види інтелекта. 

Якщо на питання наскільки ви розумний ви звертаєтесь лише до свого IQ, то 

ви робите дуже велику помилку, бо знецінюєте себе, тому що інтелект людини 

складається з декілька складових, а саме: ментального, соціального, емоційного, 

духовного та фізичного інтелекту. 

Треба твердо розуміти, що  інтелект – 

це здатність або вміння використовувати 

пам’ять, навички, мислення та уяву відпо-

відно до  виконуваної діяльності, а не су-

купність знань, як де які вважають. Люди-

на може бути дуже освіченою, але зовсім 

не вміти використовувати знання в по-

всякденному житі. Саме тому іноді дуже 

розумні люди не досягають успіху в житті, 

а колишні “трієчники” навпаки створю-

ють корпорації, бо  розвитку лише розумо-

вих здібностей замало для досягнення ме-

ти та успіху.  Давайте розглянемо кожен 

вид інтелекту окремо. 

1.Ментальний інтелект. 

Ментальний інтелект-це ваші розумові здіб-

ності. Це здатність читати, писати, швидко раху-

вати, шукати та обробляти інформацію. Це саме 

той інтелект, який можна виміряти за допомо-

гою тестів IQ, наприклад тесту Айзенка. Мента-

льний інтелект відповідає за розумові процеси, 

нашу здатність к аналізу, абстрактному та стра-

тегічному мисленню.  
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2.Соціальний інтелект – здат-

ність розпізнавати різні поведінкові 

ролі, а також вміння використовува-

ти їх в процесі життя. Це необхідно 

для ефективної міжособистісної вза-

ємодії. Майже кожна життєва ситуа-

ція це гра, в якій кожен грає певну 

роль, а як відомо кожна гра має свої 

правила. Якісь правил встановлюєте 

ви, іноді ми граємо по правилам ін-

шої особи. Людина з високим соціа-

льним інтелектом вміє помічати та 

розпізнавати різні ролі ти ігри. Вміє ці ролі та ігри змінювати та створювати.   

3. Емоційний інтелект-здатність розпізнавати власні почуття та почуття ін-

ших людей, а також здатність керувати даними почуттями.  До емоційного інте-

лекту відноситься: 

- система цінностей,цілей,бажань,захоплень; 

- знання та накопичений власний досвід; 

- здатність керувати собою та втілювати свої бажання в життя; 

- емпатія, здатність відчувати, розуміти та приймати, що відчувають та бачать 

інші люди; 

-  навички  міжособистісного спілкування; 

- самопізнання та самосвідомість. 

Теорія емоційного інтелекту вибиває ґрунт з-під ніг тих, чия стратегія успіху 

лише до ментального інтелекту. Наприклад, людина, що  отримала високий бал 

за показниками IQ, але низький по шкалі емоційних здібностей, може не знати 

як встановити гарні відносини з людьми. Такі люди можуть компенсувати цей 

недолік, роблячи на свій інтелект та позичаючи силу в офіційному положенні. 

Однак, поступаючи таким чином, вони часто збільшують свої слабкості, а при 

взаємодії з іншими - ще і слабкості інших. Тоді вони намагаються інтелектуально 

виправдати свою поведінку. 
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    4. Духовний інтелект – це те що безпосередньо визначає гармонічність Ва-

шого внутрішнього світу та Вашої особистості. Це на сам перед Ваша внутрішня 

цільність  – то б то те наскільки Ваші вчинки відповідають Вашим глибинним 

цінностям, цілям, бажанням та переконанням. Те наскільки Ваше життя поєдну-

ється з тим, що ви по справжньому бажаєте та можете  робити дуже добре. Духо-

вний інтелект це ваша здатність зробити духовний вибір. Він визначає також 

розуміння та відчуття сенсу життя, Ваша здатність знайти своє місце в житті та 

мету. До духовного інтелекту відносяться також навички та здібності людини в 

області духовних практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Фізичний інтелект.  Цей  інтелект  пов'язаний з тілом або інтелект самого 

тіла. Визначається здібностями керувати своїм тілом та  тілесними бажаннями. 

Цей вид інтелекту дуже гарно розвинений у людей які займаються спортом чи 

взагалі слідкують за своїм тілом.  Фізичний інтелект також називають тілесним 

мисленням. Це робота мозкового комплексу, під контролем якого знаходиться 

люба фізична діяльність і зовнішня і внутрішня. 

Даремно багато хто вважає, що фізичний розвиток необхідний тільки тим лю-

дям, які зв’язали своє життя зі спортом або стали акторами. Але треба пам’ятати, 

що люди у яких розвинене тілесне мислення, мають принадну грацію, хорошу 

координацію рухів.  

      Для особистісного зросту необхідно розвивати всі види інтелекту, а як саме 

ми розповімо у наступних статях нашого журналу, тож слідкуйте за номерами. 
 

 

 

Наталія Запішна, руководитель творческого объедине-

ния Донецкого областного детско-молодежного центра. 
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Призначення методу 

Застосовується при проведенні будь-якої дискусії як зру-

чний спосіб керувати мисленням і переключати його. 

Один з інструментів розвитку творчого мислення. 

Мета методу 

Навчити людей краще розуміти особливості свого мис-

лення, контролювати свій образ думок і більш точно 

співвідносити його з поставленими завданнями з метою 

більш ефективного використання процесу мислення при 

вирішенні проблем. 

 

 

Суть методу 

Шість капелюхів мислення - простий і практичний спосіб, що дозволяє подола-

ти три фундаментальних труднощів, пов'язаних з практичним мисленням: емо-

ції, безпорадність, плутанина. Метод дозволяє розділити мислення на шість ти-

пів, або режимів, кожному з яких відповідає метафоричний кольоровий 

"капелюх". Такий розподіл дозволяє використовувати кожний режим набагато 

ефективніше, і весь процес мислення стає більш сфокусованим і стійким. 

План дій 

1. Пройти навчання принципам і застосування методу, що дозволяє запам'ята-

ти правила, навчитися використовувати і свідомо застосовувати їх на практиці. 

2. Після цього використовувати певні "режими мислення" для усвідомлення, 

контролю та пристосування способу мислення при вирішенні конкретних про-

блем. 

3. Одягаючи, знімаючи, змінюючи капелюх мислення або тільки називаючи 

"капелюх", щоб просто позначити своє мислення, ми беремо на себе певну роль, 

на яку ця капелюх вказує. 

Особливості методу 

При кольоровому друці основні кольори наносяться на папір окремо. Але, з ре-

штою, всі вони змішуються та дають. Метод шести капелюхів - це застосування 

того ж принципу в мисленні: спроба навчитися приділяти увагу різним аспектам 

мислення по одному за раз. У результаті поєднання цих різних аспектів  мислен-

ня надається в повному обсязі.  

Направление «Креатив» 

"Метод шести капелюхів" 
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Шість метафоричних капелюхів різних кольорів представляють кожен з основ-

них типів мислення. Більше число капелюхів було б громіздким. Менше - не аде-

кватним. 

Шість капелюхів мислення призначені для творчого і конструктивного мис-

лення, які доповнюють оціночне і аналітичне. 

Правила використання капелюхів 

1. Одягаючи капелюх мислення, ми приймаємо на себе роль, на яку цей капе-

люх вказує. 

2. Знімаючи капелюх конкретного кольору, ми йдемо від цього типу мислення. 

3. При зміні одного капелюху на інший відбувається миттєве переключення 

мислення. Такий метод дозволяє закликати до переключення ходу думки, не об-

ражаючи людину. Ми не нападаємо на висловлювані думки, а просимо про зміну. 

4. Для позначення своєї думки можна просто назвати капелюх і тим самим по-

казати, який тип мислення передбачається використовувати. Наприклад, просто 

сказавши, що надягаєте чорний капелюх, ви отримуєте можливість обговорюва-

ти ідею, не нападаючи на людину, яка запропонувала її. 

Шість капелюхів мислення 

Червоний капелюх. Червоний колір наводить на 

думку про вогні. Червоний капелюх пов'язаний з 

емоціями, інтуїцією, почуттями і передчуттями. 

Тут не потрібно нічого обґрунтовувати. Ваші по-

чуття існують, і червоний капелюх дає можливість 

їх викласти. 

Жовтий капелюх. Жовтий колір наводить на ду-

мку про сонце та оптимізмі. Під жовтим капелюхом ми намагаємося знайти дос-

тоїнства і переваги пропозиції, перспективи та можливі виграшу, виявити при-

ховані ресурси. 

Чорний капелюх. Чорний колір нагадує про мантію судді і означає обереж-

ність. Чорний капелюх - це режим критики і оцінки, він вказує на недоліки і ри-

зики і каже, чому щось може не вийти. 

Зелений капелюх. Зелений колір нагадує про рослини, зріст енергії, життя. 

Зелений капелюх - це режим творчості, генерації ідей, нестандартних підходів та 

альтернативних точок зору. 

Білий капелюх. Білий колір наводить на думку про папір. В цьому режимі ми 

зосереджені на тій інформації, якою ми володіємо або яка необхідна для прийн-

яття рішення: тільки факти і цифри.  

Синій капелюх. Використовується на початку обговорень, щоб поставити за-

вдання мислення і вирішити, чого ми хочемо досягти в результаті. Це режим 

спостереження за самим процесом мислення і керування їм (формулювання ці-

лей, підбиття підсумків тощо). 
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Додаткова інформація: 

1. Чому капелюхи? Капелюх легко надіти і зняти. Це відноситься і до нашої си-

туації, оскільки ми повинні вміти змінювати різні типи мислення з такою ж лег-

кістю, як і кольорові капелюхи. 

2. До 90% помилок у мисленні (нетехнічних областях) - це помилки сприйнят-

тя. Логічні помилки дуже рідкісні. 

3. Метод шести капелюхів збагачує наше мислення і робить його більш всебіч-

ним. Якщо ми просто просимо інших про щось подумати, часто вони приходять в 

розгубленість. Однак якщо їх запрошують дослідити предмет, використовуючи 

схему шести капелюхів, широта їх сприйняття швидко зростає. 

Переваги методу 

• Наочність, простота освоєння і застосування. 

• Вміння бачити ситуацію і рішення з кількох точок зору. 

• Дозволяє усунути своє Его від мислення. 

Недоліки методу 

• Для ефективного застосування потрібна розвинена уява і ретельне трену-

вання. 

• Велике психологічне навантаження. 

Якщо ви хочете бути креативною і успішною людиною, то радимо вам застосо-

вувати цей метод з метою більш ефективного використання процесу мислення 

при вирішенні проблем.  

ОленаКравчук, методист  Донецького обласного ди-

тячо-молодіжного центру. 



 28 

 

 

 

 

1.Організація: 
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Список джерел: 



 29 
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