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ДУХОВНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНЦІЇЇ ПСИХОЛОГА.
Сьогодні духовна складова відіграє важливу роль у становленні
професійної компетенції психолога. Кожен день фахівець стикається з різноманітними труднощами не тільки у процесі професійної роботи, але і
в особистісному житті.
Професія психолога належить до так званої «соціономічної» групи
професій, які орієнтовані на проблеми соціалізації особистості, на суспільні проблеми, передбачає спілкування с багатьма людьми. Саме тому важливо формувати у психолога розуміння несхожості між людьми, орієнтуватися в різних способах життєдіяльності людей та тварин, прагнення
сприймати и опановувати навколишній світ, як певну гармонічну систему.
Психолог-професіонал повинен бути готовим до різноманітних
труднощів побудови відносин з клієнтами, колегами, бути доброю, порядною, сумлінною людиною та мати любов до людей. Психолог повинен
мати і високі особистісні характеристики: це бажання та здатність допомогти клієнту, гнучкість та терпимість, емпатичність, сприйнятливість,
здатність створювати емоційно комфортну атмосферу, здатність демонструвати справжні емоції, оптимізм та ентузіазм, врівноваженість, віра у
людей до змін та розвитку, впевненість у собі, адекватна самооцінка, багата уява, високий рівень інтелекту, усвідомлення власних конфліктних
ділянок. У спеціаліста має бути сформовано індивідуальний стиль трудової діяльності, взаємопов’язана система набутих, адаптованих та професійно важливі якості.
Шарипов М.
УИПА
ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ Т. ШЕВЧЕНКО
И МАХТУМКУЛИ
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У каждого народа есть литературный гений, который выражает
своим творчеством душу нации. У украинского народа – это Тарас Шевченко, у туркменского – Махтумкули Фраги.
Имя Махтумкули свято для каждого туркмена. Туркменам Махтумкули представляется как чудотворец, который постиг все науки мира, а
его книга занимает первое место после Корана. Народный поэт жил в тяжёлое время, когда иранский шах Надир неоднократно опустошал Среднюю Азию. Эти события не могли не отразиться в его творчестве. Мотив
свободы – главный в творчестве великого Фраги: великий поэт стал проповедником объединения всех туркменских племён, которое сможет сделать Туркмению свободной:
Единой семьёю живут племена,
Для тоя расстелена скатерть одна.
Высокая доля Отчизне дана,
И тает гранит перед войсками Туркмении.
Лейтмотив поэзии Махтумкули – это призыв к объединению и созданию свободного могущественного государства:
Здесь братство – обычай и дружба – закон
Для славных родов и могучих племён,
И если на битву народ ополчён,
Трепещут враги пред сынами Туркмении.
Настоящим патриотом своей нации вошёл в историю мировой
культуры Т.Г. Шевченко, практически все его произведения были об
Украине, о народных тяготах и надежде на светлое будущее:
«Я так, я так ее люблю, Украину,
мой край убогий,
Что прокляну святого бога
И душу за нее сгублю!»
«Свою Украину любите!» – обращается поэт к современникам и
потомкам. Путь в свободе и счастью Украины поэт видит в объединении
украинцев в борьбе против общественного строя:
Вставайте! Кайдани порвете
И вражою злою кров’ю
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Волю окропите!
Шевченко мечтал о том, чтобы все славяне стали добрыми братьями и чтобы единой – от моря до моря – была славянская земля. Трудно не
заметить, как актуальны сегодня слова великого Кобзаря, 200-летие которого отметил весь мир.
Махтумкули Фраги и Т.Г. Шевченко жили и творили в разных столетиях и в разных странах, но их объединяет патриотизм – искренняя
любовь к своему народу, надежда на светлое будущее. Живая связь с
народом, с его думами и стремлениями были основой поэзии двух великих поэтов.
Штанько Н.В.
НТУ «ХПІ»
ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ
Світ, у якому ми перебуваємо, складний та багатоманітний у культурному відношенні. Найважливішим завданням України як частини
глобалізованого світу на нинішньому етапі, полягає у визначенні права
для своєї культури на самостійне існування та розвиток.
Традиції, обряди, звичаї українців пов’язані зі світоглядом, який
складався протягом всього історичного розвитку країни і увібрав в себе
духовні та релігійні цінності. Це сукупність звичаїв кожної сім’ї, календарних свят та подій в житті народу. Україна має одну із найбагатших
культурних спадщин європейських націй. Праці наших творців характеризуються багатогранністю жанрів і досконалістю форм, поетичністю і
вишуканим ліризмом, глибокою філософічністю і невтримним запалом.
Обличчям української культури є відомі особистості, витвори яких завжди будуть відомими та улюбленими не тільки в Україні, а й у всьому
світі: Т. Шевченко, Л. Українка, Л. Курбас, П. Тичина, В. Сосюра та багато інших. Кількість їх, мабуть, незчисленна, адже вони представники
найбагатшої нації.
Нині багато традиційних звичаїв поступово відходять у минуле,
проте зберігаються лише окремі їх елементи, які використовуються при
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