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Понятие «воспитательное пространство» выступает синонимом
понятия «культурная среда». Она является частью окружающего мира,
в котором превалирует определенный педагогически сформированный
образ жизни. Необходимым условием сохранения режима
благоприятного средового развития является поддержка сохранения
взаимодействия между людьми, существующими институтами
социализации,
пространством
культуры,
которое
выступает
системообразующей
интегрированной
характеристикой
взаимодействия человека и природы. Развитие личностного мира
молодежи осуществляется путем восхождения от индивидуального к
духовно-практическому опыту человечества с целью воспитания
человека культурного, способного к самоопределению в продуктивной
ноосферной деятельности по построению природно-культурной среды,
с опорой, прежде всего, на национальную культуру. Термины
«пространство», «среда», «поле», «округ», дополняя друг друга, в
разных контекстах обобщает М.Боритко: « В мире, который окружает
человека, объективно существует особенное социальное измерение,
созданное совокупной деятельностью человечества, – поле значений,
организуя деятельность относительно к полю значений, люди тем
самым беспрерывно подтверждают реальность его существования».
Таким образом, социокультурная среда выступает как
конкретное, предоставленное каждому молодому человеку социальное
пространство, с помощью которого он активно включается в
общественные связи. Это совокупность разных макро- и микроусловий
его жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения, в которых
конкретное естественное поведение и предметное окружение
представлены как открытая культурнонасыщенная к взаимодействию
часть социума.
***
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ
ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В
УКРАЇНИ
Л.М. Овчарова, к.ф.н., доц., ПДТУ
Складність процесу становлення незалежної української
держави, що відповідає європейським цінностям, обумовлює інтерес
до наукового дослідження цього процесу, у тому числі до проблем
взаємовідносин громадянського суспільства та правової держави.
Ціль дослідження – аналіз факторів, що обумовлюють процеси
взаємодії правової держави та громадянського суспільства в Україні.
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Громадянське суспільство і держава розглядаються вченими як
певний тип антиномії, за допомогою якої описується поділ цілісного
суспільного організму на дві взаємопов’язані і взаємообумовлені
сфери – політичну і соціальну. Якщо держава є втіленням тенденції до
впорядкування і централізації суспільного життя, то громадянське
суспільство – тенденції до децентралізації і свободи особи. Для
стійких структур держави характерним є переважання вертикальних
відносин та ієрархічних зв’язків, а в межах громадянського суспільства
домінують горизонтальні зв’язки невладного характеру.
Взаємовідносини громадянського суспільства і держави багато в
чому залежать від типу політичного режиму, що панує в державі. З
точки зору американського вченого Т. Карозерса, політичний режим,
що сформувався в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття є
режимом домінуючої влади. Це тип режиму, де відсутні межи між
державою та правлячою політичною партією. Фінансові ресурси,
виробництво, силові структури обслуговують державну владу. Як
результат, зосередження усіх важелів влади у одній політичній сили,
відсутність механізму діючого контролю з боку слабкого
громадянського суспільства, панування корупції у всіх сферах
суспільства.
Рівновага між громадянським суспільством і державою є
важливим фактором стабільного демократичного розвитку, а
порушення її веде до гіпертрофії владних структур, відчуженості і
політичного безсилля народу. В той же час слабкість державної влади,
відсутність реальних механізмів виконання законів та покарання за їх
порушення не тільки не сприяють поширенню свободи громадян, а й
ведуть до хаосу, правового нігілізму в суспільстві. Отже, стосунки
громадянського суспільства і держави мають бути стосунками діалогу
та співпраці, а не монологу і диктату однієї із сторін.
***
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Я.В Одинцова, ассистент, к.фил.н., ПГТУ
Социализация, как процесс усвоения личности определѐнной
системой знаний, позволяющего ей быть полноправным членом
общества, включает (с точки зрения образования) два этапа:
- социализация в процессе профессионального образования в
учебном заведении;
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