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рівні соціально-комунікативної активності у четвертому класі виявлено у 
88,0 % учнів, що на 5,9 % більше, ніж у другому класі. В порівнянні з 
констатуючим експериментом відповідний показник зріс на 21,3 % у 
четвертому класі і на 27,8 % у другому класі. 

Якщо порівняти динаміку соціально-комунікативної активності в 
дівчаток і хлопчиків, то можна побачити, що відсоток дівчат з низьким 
рівнем дещо нижчий, аніж хлопчиків. 

Як показали дослідження, педагогічними умовами підвищення 
ефективності формування соціально-комунікативної активності учнів 
початкових класів на уроках є: 1) використання вчителями різноманітних 
методів та прийомів соціально-комунікативної діяльності; 2) позитивні 
мотиви соціально-комунікативної діяльності в процесі вивчення навчаль-

ного матеріалу; 3) керівництво та контроль вчителя за організацією 
соціально-комунікативної діяльності учнів початкових класів на уроках в 
процесі гри. 

Отже, у процесі нашого експерименту підтвердилося припушення, 
яке полягає в тому, що існує функціональна залежність між формуванням 
самоствердження молодших школярів та рівнем організації навчально-
пізнавальної діяльності. 
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ЧИННИКИ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ 

 

Спосіб формальної організації і особливостей діяльності опозиції в 

державі залежить від цілої сукупності чинників. У демократичних країнах 

Заходу опозиція відіграє важливу роль – бере безпосередню участь в 

процесі управління державою. Проте, ступінь її залучення до державної 

діяльності є різним, і ця різниця перебуває, фактично, у прямій залежності 

від трьох основних чинників. Першим чинником є форма організації влади. 

Існує декілька різновидів форми правління: наприклад парламентська (як у 

Великій Британії), змішана (як у Франції), президентська система (як у 

Сполучених Штатах). Форма державного правління, це критерій, 

покладений в основу однієї з можливих типологій моделей парламентської 

опозиції, який автоматично зміщує акцент на аналіз характеру впливу 

парламентської опозиції на уряд. У рамках даної типології виділяють 
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наприклад: модель парламентської республіки, модель президентської 

республіки, модель змішаної республіки з чітким розмежуванням статусу 

більшості та опозиції, модель змішаної республіки з відсутністю 

нормативного розмежування більшості та опозиції [4, с. 10]. 

Від форми правління залежить якою мірою відбувається 

безпосереднє залучення опозиції до керівництва державою, і, зокрема, чи 

відіграє вона роль в призначенні і звільненні з посад окремих урядовців, 

або уряду в цілому. Звісно це не означає в демократичній країні, що, 

наприклад, партії, які не беруть безпосередньої участі у призначенні і 

звільненні урядовців мають менший вплив на політичні процеси. 

Натомість, при наявності у парламенті різних рушійних сил, основні цілі 

політичних діячів залишаються однаковими.  

Розглянемо проблему інституціоналізації опозиції у країнах із 

парламентською формою правління. Роль парламентської більшості є 

надзвичайно важливою: члени партії, яка перемогла на виборах (більшість) 

стають членами Кабінету, а лідер цієї партії – Прем’єр-міністром. 

У парламентській республіці партія (коаліція), що прийшла до влади, 

домінує і в парламенті, і в уряді. Опозиція для гарантовано ефективної 

діяльності має потребу в додаткових правах. У парламентських 

республіках опозиція часто має додаткові можливості для висловлення 

своєї політичної позиції і впливу на урядові рішення. 

Ставши Прем’єр-міністром, лідер партії отримує можливість 

проводити через «свою» парламентську більшість потрібні для уряду 

закони швидко і ефективно. Звідси постає проблема домінування Кабінету 

над парламентом, оскільки представники однієї політичної партії 

контролюють як законодавчу так і виконавчу гілки влади. Цьому сприяє 

жорстка партійна дисципліна, оскільки для членів партії існує можливість 

стати урядовцями за умови перемоги їхньої партії на виборах.  

Роль опозиції у цій моделі є надзвичайно важливою, адже за умови 

«злиття» виконавчої та законодавчої влади і домінування Кабінету над 

Парламентом, на парламентську опозицію покладається функція контролю 

над урядом. Тому більшість і опозиція чітко розмежовуються, опозиції 

надаються особливі права для контролю над більшістю та її Кабінетом. 

У чисто парламентських системах правляча партія чи коаліція партій 

визначає склад уряду, призначає голову уряду (прем’єр-міністра), 

розробляє програму і бюджет і може розпустити увесь уряд. Партія або 

коаліція більшості у законодавчому органі має повний контроль над 

головою виконавчої влади, якого за рішенням парламенту можуть 

звільнити. У випадку, коли правляча партія або коаліція втрачає статус 

більшості, зміна уряду є неминучою і часто відбувається ще до наступних 

парламентських виборів. 

За умови «злиття» виконавчої та законодавчої влади і домінування 



Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 249 - 

Кабінету над Парламентом на парламентську опозицію покладається 

функція контролю над урядом [4].  

В рамках парламентської республіки слід виділяти, по-перше, 

парламентську опозицію без права вето урядових рішень [2, с. 23]. 

Передусім така модель характерна для Великої Британії і держав, що 

успадкували її політичну систему – «Вестмінстерську». В рамках такої 

моделі найбільша партія, яка виступає проти правлячої партії, називається 

«офіційною» або «лояльною» опозицією. Основна мета офіційної 

опозиції – пропонувати програмні альтернативи політиці партії влади. 

Офіційна опозиція створює альтернативний «тіньовий» уряд, до складу 

якого входять вищі посадові особи опозиційної партії, які дублюють 

кожного окремого члена урядового кабінету. Тіньовий кабінет критикує дії 

чинного уряду та його законодавчі ініціативи, а також пропонує поправки 

до законодавства. 

Керівник тіньового кабінету, який зазвичай очолює найбільшу 

опозиційну партію, вважається альтернативним прем’єр-міністром. У такій 

якості він обіймає офіційну посаду у парламенті та отримує зарплатню із 

державного бюджету. Якщо його/її партія проходить в новостворений 

уряд, лідер опозиції та члени тіньового кабінету зазвичай отримують 

офіційні урядові посади, які вони дублювали. 

Основні характеристики моделі: 

 двопартійна політична система, що дає змогу легко 

ідентифікувати владу й опозицію; 

 парламентська республіка; 

 контроль уряду над парламентською більшістю. 

У цій моделі опозиція має: 

 офіційний статус; 

 додаткове державне фінансування; 

 визначені законом форми діяльності («тіньовий уряд»); 

 гарантії публічного висловлення і вплив на порядок денний 

парламенту; 

 право отримання інформації від уряду; 

 лише символічні можливості впливу на урядові рішення та 

рішення парламенту. 
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ПРОБЛЕМА НЕПРАВДИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Більшість людей часто говорить неправду своїм близьким, колегам, 

друзям, незнайомцям і навіть самим собі. Що лежить в основі людської 

брехні, і чому ця проблема є дуже актуальною в сучасному суспільстві?  

Брехня – це умисне або неумисне введення в оману, твердження, що 

не є істинним. Брехнею слід вважати будь-яке висловлювання, що не 

відповідає реальності, а також напівправду і свідоме приховування правди.  

Феномен брехні широко досліджується психологією і психолінгвіс-

тикою. Дані, які намагаються отримати вчені, дуже важливі для більш 

практичних сфер діяльності, наприклад, криміналістики та дипломатичної 

(представницької) роботи. Д. де Пауло довела, що брехня – дуже 

поширений комунікативний феномен, який включає в себе різноманітність 

ситуацій і тактик брехні. Автор пропонує модель брехні, що містить такі 

компоненти: зміст, тип і референт. Змістом брехні може бути емоція, дія, 

виправдання, досягнення і факт. За типом виділяють пряму брехню 

(безпосередньо обман у чистому вигляді), перебільшення і витончену 

брехню (опускання чи спотворення важливих деталей). Референтом брехні 

вважаю те, про що чи про кого йдеться (брехня орієнтована на себе чи на 

оточуючих) [1]. 

Брехня є нічим іншим, як маніпулюванням інформацією. Якщо 

систематизувати типи маніпуляціі за Маки Корнаком, то отримаємо такі 

види обману: 


