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про спільне правління і розійшлися в різні боки. Аспарух із
плем’ям оногондурів оселився у буджацьких степах, згодом
переміг візантійського імператора Константина ІV і заснував
державу Болгарію. Батбаян правив Великою Булгарією, затим
програв хозарам і став їхнім данником. Котраг із плем’ям котрагів опинився в Середньому Поволжі (Волзька Болгарія). Кубер
після поразки, що її зазнав від аварів, осів на теренах нинішньої
Македонії й став під корону візантійського імператора. Альцек
(саме його чуваші називають своїм предком) зі своїм плем’ям
пішов на землі сучасної Італії (Лангобардія), де й залишився.
Болгари з великою шаною ставляться до власної історії, тож
приділяють неабияку увагу пам’яті хана Кубрата. Їхніми зусиллями в Малій Перещепині встновлено меморіальний знак із
символом його правління та написом:«Великий Кубрат». До
100-річчя прещепинської знахідки було оголошено збір коштів
на створення в цих місцях меморіального комплексу.
Полтавщина зацікавлена в налагоджені більш тісних і практичних відносин з Болгарією. Маємо відновити дружні стосунки
і співпрацю між містами-побратимами Полтавою і ВеликоТирново, зав’язати нові побратимські стосунки між містами
Болгарії та Полтавщини. Окрім того болгари, які вже є членами
Європейського Союзу, готові поділитися практичним досвідом з
полтавськими підприємцями, як залучати європейські гранти та
інвестиції у розвиток власного малого та середнього бізнесу.
Вони зацікавлені в тому, щоб збудувати в Малій Перещепині
Полтавського району Полтавської області, де розташована могила засновника Великої Болгарії хана Кубрата, меморіальний
комплекс із готелем і музеєм.
РОЗПІЗНАВАННЯ КОГНІТИВНИХ ВИКРИВЛЕНЬ ТА
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Мозок людини здатен встановлювати зв’язки між думками,
ідеями, вчинками (діями) та наслідками, незалежно від того, чи
пов’язані вони насправді, чи ні. Ці неточні, помилкові, ірраціональні думки зазвичай схильні посилювати наше негативне
мислення або інтерпретацію різних життєвих ситуацій, задавати
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песимістичний тон нашим емоціям і впливати на поведінку.
Ідентифікація цих викривлень допоможе зменшити їхній вплив і
плекати вільне, неупереджене мислення, тому так важливо
навчитися розпізнавати свої когнітивні фільтри і помічати, коли
ви починаєте дивитися крізь них на себе, інших або світ загалом.
Під дією захисних психологічних механізмів у людини нерідко виникають когнітивні спотворення реальності як способу
подолання несприятливих чи складних життєвих ситуацій або
подій. При тому чим більші і важчі наслідки цих подій, тим
більша ймовірність виникнення одного чи декількох когнітивних викривлень. Це має сенс передусім з еволюційного процесу
– для того, щоб вижити, наш мозок мав постійно сканувати і
формувати сильніші зв’язки щодо негативної інформації, оскільки це знання допомагало людям уникати небезпеку і зберегти
життя. В умовах загрози та стресу люди вчилися мислити радше
адаптивно, ніж логічно [1].
Для розвитку критичного мислення важливо усвідомити, що
світ може бути не таким, яким ми його бачимо. Іноді не варто
вірити навіть власним очам: можна не мати жодних проблем із
зором, але при цьому по-різному відповідати на питання про те,
які кольори ми бачимо на зображенні. Кожен із нас сприймає
світ крізь певне дзеркало, в якому відображені ми самі – із
нашим досвідом, очікуваннями, оцінками.
Наприклад, ми досить часто можемо приймати ірраціональні
рішення, самі цього не усвідомлюючи. Навіть наші спогади про
минуле нерідко є хибними: може здаватися, що ми особисто
були свідками тих чи інших подій, і ми згадуємо подробиці,
яких насправді ніколи не було.
У науці виокремлюють кілька десятків когнітивних викривлень, найбільш популярними серед яких є такі:
 ефект Барнума – коли людина вважає точним описом свого
характеру дуже загальний перелік рис, який насправді підходить
будь-кому (що активно використовують ворожки та астрологи);
 ефект Пігмаліона – так звані самоздійсненні пророцтва,
коли стається саме те, у що ви вірили;
 NIH-синдром (від «not invented here – винайдено не нами»)
– коли результат чужої праці здається не таким цінним та
значущим, як власної, тощо.
Щоб не допускати подібних логічних та фактичних помилок,
потрібно розпізнавати й помічати когнітивні викривлення, розвивати критичне мислення. Навички критичного мислення
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дають змогу не розгубитися в перенасиченому інформацією
середовищі й не піддаватися маніпуляціям. А ще критичне
мислення важливе в переговорах та допомагає аргументувати
свою точку зору.
Критичне мислення – це система суджень, яка дозволяє аналізувати інформацію таким чином, щоб на її підставі приймати
раціональні рішення. Загалом – це здатність відрізняти брехню
від правди, що надзвичайно важливо в так звану епоху
постправди, в якуй ми зараз живемо [2].
Потрібно розуміти свої когнітивні викривлення. Дуже часто
ми зустрічаємо їх при депресії, тривожних та інших розладах,
але це не означає, що вплив ментальних упереджень обмежується розладами. Насправді, ми всі є вразливими до таких викривлень, які можуть погіршувати якість нашого самопочуття,
стосунків і життя загалом, якщо ми не навчимося усвідомлювати і відстежувати їх [3].
Отже, головне – це бажання не думати шаблонно та стереотипно, прагнення виходити за рамки свого однобічного мислення і жага працювати над собою. Треба навчитися критично
мислити і почати розуміти свої когнітивні викривлення. Якщо
все це у вас є, то ви сміливо можете впоратися з цим!
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У сучасному суспільстві існує гостра психологічна проблема
боротьби зі стигматизацією («навішуванням ярликів») щодо
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