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ПЕРЕДМОВА  

Розроблена організаторами конференції концепція функціонального 

аналізу сучасної культури в інформаційному, віртуальному просторі з 

урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки 

філософії, етики та естетики, теології, мистецтвознавства, культурології, 

психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права 

привернула увагу багатьох дослідників у вищезазначених галузях. 

За увесь період проведення міжнародних науково-практичних 

конференцій із заявленої проблематики ми мали честь ознайомитися з 

працями понад 3000 науковців. Було видано 37 збірників наукових праць за 

матеріалами конференції. 

Не можна не відмітити ще одну позитивну тенденцію, – за увесь період 

роботи конференції утворилася активна група науковців, що із року в рік 

приймають участь у наших наукових заходах, і нам, як організаторам, дуже 

приємно, що деякі з них стали нашим партнерами, друзями, а, отже, ми 

можемо фіксувати їх наукове зростання: нові дослідження, публікації, 

захист кандидатських і докторських дисертацій. І нам, безперечно, дуже 

приємно відчувати свою причетність до ваших успіхів! 

Ми звертаємося зі словами щирої подяки до усіх, хто відгукнувся на ідею 

проведення конференції у цей непростий час, хто підтримав її надісланими 

матеріалами, готовністю до співпраці. Дякуємо вам за допомогу, слушні 

поради, широкий відгук, інтерес до заявленої проблематики! Сподіваємося, 

що даний досвід матиме продовження іще багато років. 

Шановні колеги! Ми звертаємо вашу увагу на те, що робота нашої 

конференції відбувається на демократичних засадах, а отже кожний 

науковець має право висловити свою позицію з різноманітних питань, іноді 

досить гострих і дискусійних. І цю позицію не завжди може поділяти 

редакційна колегія. 

Організатори конференції готові до розширення співробітництва з 

українськими та зарубіжними партнерами і запрошують керівників вищих 

навчальних закладів та їх структурних підрозділів, кафедр, факультетів для 

спільного продовження розпочатої роботи. 
 
 
 

Головний редактор, 
голова ГО «Соборність»            М.А. Журба 
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ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА 
 

Віртуальна реальність: проблеми та перспективи 

Безена І.М., 
ст. викладач кафедри освітнього менеджменту  

Комунального вищого навчального закладу  
«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», 

Україна, м. Дніпро 

ВІРТУАЛЬНЕ І РЕАЛЬНЕ В СУСПІЛЬСТВІ ТА 

ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ 

Дане дослідження присвячене осмисленню актуального філософсько-

освітнього питання: реалізація соціальних ролей, як віртуальних, так і 

реальних, у освітньому просторі шкільництва. Осмислення соціальних ролей 

суб’єктів діяльності, відносин між школярами і вчителями, які є 

визначальними у конструюванні рольової реальності сучасної школи, 

визначення їх розподілу неформальних ролей між школярами, встановлення 

неформального лідерства та співробітництва тощо.  

Сучасний духовно-культурний стан суспільства дослідники оцінюють 

як низький за його рівнем та відмічають фактори вказаного стану: 

некерованість процесів у становленні демократичного суспільства, 

неможливість скористатися ціннісними орієнтирами своїх предків, 

неузгодженість у особистісній діяльності в системі виховання і освіти, що 

веде до сполучення протилежних нормотворчих тенденцій у індивідуальній 

і суспільній свідомості, послаблення ролі сім’ї, родини та навчальних 

закладів у процесі виховання дитини тощо. Школа стала формувати в дитині 

враження, яке начебто відображає суть організованого суспільства. Але 

постає питання: наскільки воно відповідає віртуальному уявленню та 

реальному стану речей в житті. 

У наукових дослідженнях останнього часу є дослідницькі ідеї щодо 

символічної реальності, рольової структури вчителя, соціоцентричної 

переорієнтації сучасної школи, наукової та педагогічної реальності, які 

відмічені у В. Андрущенка, В. Кременя, Б. Братаніча, О. Микитюка, 

І. Талаша, М. Романенка, О. Плахотніка, М. Култаєвої, Н. Радіонової, 

Н. Стратонової, Х. Турецької, В. Слободян, А. Черухи та ін.. 

Головною суспільною проблемою сучасної гуманітаризації в освіті 

постає питання: у якому напрямку розвивати шкільну освіту особистості та 
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на що зорієнтувати мислення, практичні і життєві здібності школярів, на 

скільки віртуальне може застосовуватися в педагогічному процесі? 

Дж. Гатто виокремив механізми, що «обернули шкільництво на отруту для 

здорового розвитку людини», а саме: 1) класна робота не має жодного 

значення; 2) вона не задовольняє реальні потреби, що постають перед 

особистістю; 3) вона не дає відповідей на реальні питання, які ставить досвід 

перед юним розумом; 5) вона не сприяє вирішенню реальних проблем у 

щоденному житті. Такий сукупний ефект від виконання роботи не 

відповідає індивідуальним прагненням та перетворюють школяра «на 

збайдужілу жертву» [1, с.38-39]. 

Сучасні реалії глобалізованого інформаційного/цифрового суспільства 

є викликом для школяра з незначним індивідуальним досвідом 

самоактуалізації і прояву своєї суб’єктивності. Успішна самореалізація у 

віртуальному світі цифрових систем не гарантує соціального і професійного 

успіху особистості. Стратегії втечі від себе і піклування про себе є 

протилежними за своїм змістом та соціальними наслідками. Навчити 

школяра піклуватись про себе, створювати реалістичні життєві плани є 

одним із нагальних завдань для сім’ї та школи. Концепція глобального 

навчання та інтеркультурної освіти є методологічною основою для 

раціоналізації поведінки школяра в глобальних і локальних контекстах 

самореалізації. 

Б. Братаніч, І. Ільченко та Д.Сепетий визначають, що самоактуалізація 

передбачає наявність у людини «самості» (людського потенціалу), яка 

потребує «актуалізації» (розкриття, здійснення) шляхом певного виду роботи 

над собою в процесі освіти і суспільно-корисної діяльності [2, c.13; 3, с.23]. На 

нашу думку, при відходженні від цих припущень ідея самореалізації буде 

втрачати свій індивідуальний ціннісний зміст. Зрозумілим є те, що потреба у 

самореалізації особистості є більше внутрішньою потребою ніж зовнішньою. 

В кожній людині є своє «Я», яке завжди є у двох значеннях «Я» – реальне та 

«Я» – ідеальне, «Я» – віртуальне, які в значній мірі відмінні від 

загальнолюдських оцінок. В кожній людині є свої ідеї «буття», які завжди 

ототожнюються з ідеями особистісного призначення, покликання. Дослідник 

відмічає, що «… покликання допомагає краще зрозуміти смисл ідеї буття 

самим собою (самореалізації) і наповнити її, кожному стосовно самого себе, 

конкретним змістом …» [3, с.23-25]. 

На нашу думку, немає потреби говорити про самоактуалізацію дитини, 

поведінкові акти якої визначаються, здебільшого, несвідомими мотивами, а 

регулюються основними емоціями, прямо пов’язаними із задоволенням тієї 

чи іншої потреби, і зовнішніми життєвими факторами. У такому випадку 

можливий перехід підлітка від фантазування, мрії та ігрових мотивів, 

домінуючих в ранньому дитинстві, до складання реальних життєвих 

проектів і спроба їх реалізації через покрокові дії та саморегуляцію.  
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Наше сучасне суспільство через прагнення до гуманізації шкільної 

освіти визначає її основний стратегічний напрямок: особистісний розвиток 

та соціалізація особистості. Мета сучасного шкільництва – дати школяру 

можливість зрозуміти довколишній світ і власні потенціали та таланти, щоб 

вирости щасливою людиною, яку окреслював у своїх філософствуваннях 

Г.Сковорода, й активними та гуманними громадянами. Він висловив думку, 

що «розуміння самого себе» можливе завдяки моральному 

«вдосконаленню» та «духовному поступові» людської особистості [4, c.734]. 

Особливого значення набуває у даному контексті розвиток змістовних 

гуманістичних орієнтирів шкільництва, яке визначило перспективи 

розбудови демократії в державі. М.Романенко висловлює думку, що «<...> 

розуміння конкретних завдань, які стоять перед освітою в контексті 

демократичної модернізації держави є необхідною умовою успішного 

здійснення як освітянських, так і загальносистемних демократичних реформ 

<...>» [5, c.4]. На нашу думку, що реально оцінюючи сучасний стан 

суспільства та освітньої сфери, тільки тоді ми зможемо визначити 

перспективи діяльності у трансформаційних процесах суспільства, школи та 

впливах на розвиток особистості. 

Сучасний світ, на наше глибоке переконання з геометричною прогресією 

втрачає духовні орієнтири у результаті засилля «економізації», бізнесу й 

«прагматизації», які в свою чергу призвели до утворення «суспільства 

суцільного споживання», егоїзму та агресії у відношенні до інших суб’єктів 

суспільства. Суцільна віртуалізація через цифрові системи не завжди 

приводить до позитивних наслідків. Адже відкриті питання впливу 

«віртуальної комп’ютерної гри» на розвиток особистості, вплив суспільства 

на її зміст, анатомія людської гри, вплив гри на формування реального світу 

особистості, ідентичність особистості, її конструювання власного 

майбутнього через різні віртуальні програми та ризики негативного впливу 

віртуальної гри на морально-етичне формування дитини. 

Слушною є думка Кена Робінсона та Лу Ароніки «<...> якщо ви 

прагнете змінити освіту, то мусите спочатку зрозуміти, як ця система 

виглядає <...>» та «<...> маємо гостру потребу радикально змінити те, як ми 

мислимо, живемо й спілкуємось, <...> водночас нас як ніколи глибоко 

розділяють культурні відмінності й економічна конкуренція за ресурси 

<...>» [6, с.23-25]. На окремі національні суспільства, які знаходяться на 

шляху до формування демократичного суспільства впливає, як 

глобалізований світ, так досить своєрідна його система цінностей та 

оточуючий світ цивілізації. 

Таким чином, віртуальний світ для сучасної людини стає зразком 

поведінки, включає її до свого світу, який не завжди гуманний, 

демократичний та має вплив на самоідентифікацію особистості, але у 

віртуальному вимірі, створюється пласт суспільства «віртуальна 
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особистість». Віртуальний світ все більше захоплює людину своїм впливом 

та моделюванням ситуацій, що потребує додаткових розвідок. 
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д.філос.н., професор кафедри управління освітою  

Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,  
Україна, м. Сєвєродонецьк 

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕВІРТУАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

Повсемісне заміщення реальних речей та вчинків образами, 

симулякрами спостерігається практично в усіх сферах життєдіяльності 

сучасної людини, забезпечуючи, таким чином, тотальну віртуалізацію 

суспільства, яка по суті «знімає» розбіжності між реальним і нереальним, 

культурою і цивілізацією, матеріальним і ідеальним, тобто усім тим, що 

входило у проблемне поле класичної філософії та знаходило опозицію в 

реальному бутті.  

Віртуальна культура, спираючись на розгалужені, насамперед іноземні, 

дослідження у сучасній науковій літературі – це є культура де реальність 

перезавантажується через віртуальні образи у нову конфігурацію, яка слугує 

розширенням межі нашого пізнання. Такий підхід надає нам підстави та 

можливість розглянути віртуальну культуру як єдність іманентної та 

трансцендентної реальності та здійснити іманентизацію трансцендентної 

сфери.  
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Складність подібного дослідження полягає у необхідності, спираючись 

на класичне розуміння культури і на некласичне розуміння реальності, 

відтворити метафізичну модель віртуальної культури. Структура та логіка 

проведеного дослідження визначена теоретико-методологічним уявленням 

щодо цілісності соціокультурної реальності як в історичному, так і 

структурному аспектах, а сама віртуальна реальність трактована такою, що 

знаходиться в загальному контексті еволюції культури сучасного людства. 

Основна мета дослідження полягає у логічному продовженні 

напрацьованої методології вивчення людини в системі координат культури-

цивілізації (В.Д. Ісаєв), розглянутої нами саме в контексті віртуалізації 

суспільства. Такий підхід надав можливість по-іншому побачити та 

зрозуміти широкий спектр нових можливостей, проблем та ризиків «людини 

віртуальної». Наше завдання полягало у тому, щоб, спираючись на цю 

філософію перейняти її дух, методологію для дослідження сучасної 

віртуальної культури, а саме – розкрити її метафізичні аспекти.  

Метафорично запропонований підхід можливо пояснити на наступному 

прикладі. У пустелі Наска, що знаходиться у південній частині Перу, 

існують загадкові лінії, походження і призначення яких доволі довгий час 

було абсолютно незрозумілим. Лише з часом було встановлено, що це – 

геогліфи, які протягнулися на сотні квадратних кілометрів (геогліфи – це 

нанесений на землю геометричний чи фігурний візерунок). Так в пустелі 

Наска знайдено понад 30 рисунків (павук, квіти, пташка, мавпа тощо), 

різних геометричних фігур (трикутники, трапеції, спіралі тощо). Ці рисунки 

були включені у 1994 році до списку пам’ятників Всесвітньої культурної 

спадщини ЮНЕСКО. Існує дуже багато припущень щодо походження цих 

ліній: можливо злітно-посадкові лінії, або доісторичний календар, можливо 

це підручник по астрономії, або «фамільні» знаки, завдяки яким 

відзначалися займані території, можливо це секретна карта джерел води 

тощо. Звісно, гіпотез було дуже багато, проте доказова база сильно 

відставала. Особливість цих візерунків полягає у тому, що їх можливо 

розгледіти тільки з повітря, з висоти. 

Отже, розгледіти певні цілісні форми у незрозумілих лініях стало 

можливо лише з часом, коли на них подивилися з висоти пташиного 

польоту, що дало можливість побачити певну закономірність та смислову 

наповненість цих об’єктів. Подібний підхід ми використовуємо у монографії 

«Девіртуалізація віртуального: на вершині падіння» [1], що надало нам 

можливість цілісно підійти «з висоти» до поставленої проблеми та 

побачити, не заблукавши у лабіринтах аналізу, не просто лінії, а певні 

смислові візерунки, що мають «пневматичний» зміст та вимагають своєї 

розшифровки. 

У нашому випадку підняття вгору – це шлях людини у напрямі 

духовності та культури. Лише віднайшовши ці смислові координати (вектор 
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культури), – девіртуалізувавши сучасну людину, – маємо надію піднятися з 

«вершини падіння» віртуального простору. Таким чином, особливу увагу у 

проведеному досліджені приділено саме сучасному процесу девіртуалізації. 

Так важливою методологічною складовою нашого дослідження є 

актуалізація зворотного напряму процесу тотальної віртуалізації сучасного 

суспільства – девіртуалізації, що надає можливість виявити метафізичні 

підстави аналізу віртуальної культури і на підставі цього зафіксувати її нову 

конфігурацію. Цей процес є необхідним для певної фіксації, гармонізації та 

стабілізації світу, він спрямований на зменшення негативних наслідків 

віртуалізації та процесів маргіналізації культури.  

Т. Каменська у роботі «Віртуалізація та девіртуалізація соціальної 

реальності» [2]. зазначає, що віртуалізація призводить до утворення 

біполярних утворень, подвійних стандартів, які призводять до заміни істини 

на безліч «правд». Подібну особливість віртуалізації ми описали при 

відтворені та розгляді конфігурації векторної сегментації сучасної культури 

[1]. Проте в сучасних умовах усе більшою актуальністю стають роботи, 

присвячені зворотному процесу – девіртуалізації. 

Процес девіртуалізації не достатньо розроблений та досліджений у 

науковій літературі, проте існують різноаспектні розвідки, які ми можемо 

зустріти у наукових працях (С. Коробіцин, Я. Крівошапко, Н. Корольова, 

О.Б. Лебєдєв). Важливі напрацювання щодо обґрунтування та розуміння 

процесу девіртуалізації належать засновнику російської віртуалістики 

М. Носову, який на підставі аналізу психологічної девіртуалізації намагався 

виявити та розвінчати помилки людської уяви.  

Якщо максимально спростити, процес девіртуалізації – це перехід від 

ілюзорного, аморфного, неіснуючого до конкретного та зрозумілого. На 

нашу думку, ідею девіртуалізації можливо пояснити на наступному 

прикладі.  

Розглянемо будь-яку рекламу алкогольного напою, що демонструє та 

нав’язує певний образ життя, створює власну реальність, у яку повністю 

занурюється людина. При постійному перегляді подібних роликів 

виникають певні асоціації, наприклад, такі, що за умови вживання указаного 

алкогольного напою ви стаєте успішною людиною, що живе заможним і 

успішним життям. Це і є процес віртуалізаці реальності, так би мовити, у 

всій своїй «красі». Зворотнім процесом є процес девіртуалізації – запущення 

соціальної реклами, яка свідчить про те, що вживання алкогольних напоїв 

призводить до алкоголізму, багаточисельних хвороб та передчасної смерті. 

Девіртуалізація розвінчує те, чого не існує та демонструє результати 

взаємодії людини з неіснуючим (віртуальнтим) У даному випадку певним 

елементом, аспектом девіртуалізації є руйнація багатьох рекламних 

віртуальних реальностей, трансмедійних світів, побудованих на 

квазіцінностях. Таким чином, де віртуалізація – це розповсюдження істинної 
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інформації про віртуалізовані об’єкти, що мають приховані небезпеки, 

неправдиві іміджі тощо. Девіртуалізація спрямована на розкриття замислів 

«інших» та відповідної саморефлексії. Тому, на нашу думку, концепт 

девіртуалізацї є необхідним та достатнім засобом оптимізації віртуального 

простору. Отже віртуалізація – це розмиття послідовності, викривлення 

часу, подій, терміну придатності, алгоритмів, спотворення цінностей тощо. 

У свою чергу, девіртуалізація ж, – це поновлення усіх параметрів, 

повернення цінностям істинного масштабу. 
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ВІРТУАЛЬНИЙ ГЕШТАЛЬТ У СУЧАСНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

Віртуальний простір являє собою на сучасному етапі розвитку людини 

продовженням справжнього життєвого простору людини. Віртуальний 

простір втілює розмаїття світу, яке людина може пізнавати та засвоювати, 

виходячи з тих категорій, які вона вже сформувала в своїй свідомості, тобто, 

говорячи мовою І. Канта, з певних апріорних форм. 

Людській свідомості властива побудова і конструювання образів, форм 

та категорій – гештальтів, за допомогою яких пізнання стає налаштованим 

на відтворення тих елементів, які віртуальний контакт не може надати. Це 

відбувається завдяки тому, що віртуальні гештальти – цілісні фігури –

дозволяють не тільки осмислити віртуальний простір, але й оперувати не 

стільки окремими характеристиками предмета, скільки завершеними 

образами, що містять інформацію у розгорнутому вигляді. Прикладом таких 

гештальтів є різні знаки, логотипи у віртуальному просторі, сайти тощо. Для 

віртуальних гештальтів необхідною характеристикою візуальне кодування 

необхідної інформації в символах. Це візуальне кодування інформації 

породжує парадокс присутності об’єкта. Це підтверджують так звані 

«віртуальні співтовариства»: «Вирішальним тут стає переміщення від 
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просторових границь до джерела соціальної взаємодії до просторового 

співтовариства як втілення соціальної організації» [1, с.153]. 

З іншого боку, як стверджує Р. Мей, «людину не можна зрозуміти як 

цілісне «я», якщо не брати до уваги її причетність до іншого» [2, с.93]. В 

сучасній картині світу віртуальний гештальт набуває особливого значення в 

контексті самоідентичності людини, тому що така самоідентичність включає 

до себе набагато більше інформації, ніж та, що людина може отримати 

іншими способами.  

Б. Уеллман дає таке визначення терміну «співтовариство», яке за своїм 

смисловим значення містить в собі гештальт, що існує за певними 

закономірностями «Співтовариства – це межі міжособистісних зв’язків, що 

забезпечує соціальну взаємодію, підтримку, інформацію, почуття причетності 

до групи та соціальну ідентичність» [1, с.153]. Віртуальний гештальт , що 

інтегрує особистість як інстанцію, яка вбирає до себе відбиток певної 

інформаційної структури, являє собою нову форму соціалізації людини. 

Тобто, будь-який гештальт є відкритою системою, яка ставить перед 

собою завдання розширити рівень усвідомленості людини, і саме 

віртуальний гештальт, який надає найбільшу кількісну інформацію для 

різних виборів та різних інтерпретацій усвідомлення. 

Якщо зосереджуватись на суто психотерапевтичному трактуванні 

терміну «віртуальний гештальт», то при поглинанні у віртуальний світ, 

краще здійснювати поєднання різних частин особистості в ту єдину 

структуру, в якій окремі одиниці усвідомлення людиною світу краще 

зможуть узгоджуватись між собою: «Коли особистість поєднує свою 

свідомість, вона стає краще усвідомлювати, бути більш врівноваженою та 

мати більш розвинуті здібності» [3, с.238]. 

Існує така техніка в гештальт терапії , яка має назву «процесінг уяви». 

Вона передбачає вміння людини «створювати, вимірювати та знищувати ті 

речі у власному розумі, які пов’язані з актуальною темою»[3, с.273]. 

Іншими словами, мова йде про зміну людиною як зовнішньої 

реальності «для себе», так і внутрішньої реальності «в собі» – як обидві 

варіанти прояву себе у формі побудованих гештальтів. 

Таким чином, віртуальний гештальт сприяє можливості людини 

завдяки абстрагуванню відновлювати та змінювати реальність, що її оточує 

не тільки за допомогою збору більшої кількості інформації, але й завдяки 

можливості орієнтуватись у часі та просторі. 
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ЗМІНА ПАРАДИГМИ МИСЛЕННЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ 

АСПЕКТ 

Філософське мислення орієнтоване як на декодування загальних 

принципів і законів пізнавальної та практичної взаємодії людини з 

навколишнім середовищем, так і на усвідомлення сенсоутворюючих позицій 

людини, цінностей, проектів, планів на її існування в світі, який вона 

змінює. А в сучасних ситуаціях акцентуації глобальних проблем, 

переструктурування єдиного цивілізаційного простору, глобалізації певної 

ваги набуває розвиток моделюючих, екстраполюючих, людяних, творчих, 

методологічних, парадигмальних й інших властивостей філософського 

мислення, розповсюдження його методів і норм поміж більшої частини 

людства. Це пов’язано із можливостями філософії висвітлювати 

фундаментальні проблеми цивілізації в їх значущості, єдності, загальній 

історичній спрямованості, передчувати можливі варіанти існування 

майбутньої цивілізації, теоретико-методологічно окреслювати й 

обґрунтовувати напрямки безпечної стратегії еволюції людства. Тому, 

сьогодні завдяки необхідності усвідомлення соціокультурних основ буття 

людини філософське мислення стає вагомим. В полі філософських пошуків 

опиняються питання недосконалості світу, власне людини, розвинутої ним 

культури споживання, що спрямувала суспільство до духовної та 

екологічної кризи, варіанти розбудови нової культури і віднайдення гармонії 

між людьми, людиною і природою. Незалежність мислення особистості, 

власний вибір тієї або іншої позиції, дистанціювання від авторитету 

традицій і диктату «верхів» знаходяться в основі свободи сучасної 

особистості. Це, в свою чергу, активізує процес самореалізації особистості, 

яка в прагненні мислити «по-новому», бути сучасною виходить за межі 

встановлених норм і канонів. 

Питання сучасного філософського мислення в сенсі соціального і 

наукового пізнання вивчали відомі науковці, представники нових напрямків 

соціальної філософії, філософської антропології, постмодернізму тощо. До 

них відносимо теорії: Ж. Бодрійяра, Е. Боне, Л. Виготського, Л. Горбунової, 

М. Горкгаймера, Ж. Дельози, С. Зонтага, В. Іошкіна, С. Ковальової, 

Ж. Лакана, М. Мамардашвілі, В. Медвєдєва, З. Оруджева, М. Фуко, 

Ф. Фукуями, О. Хоми, В. Храмової та ін. [1]. 

Все частіше, в зв’язку зі змінами парадигми та розвитку суспільства,  

предметом вивчення стає філософське мислення молоді як суб’єкта 
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соціальних перетворень, її світоглядні позиції, соціально-політичний статус, 

особливості соціалізації і молодіжної політики. Особливе місце в 

дослідженнях молоді займають роботи К. Кенністона, К. Манхейм, 

Г. Маркузе, М. Мід, П. Мітєва, Л. Фойер, Ш. Ейзенштадта, І.М. Іллінського, 

В.А. Лукова, А. І. Ковальова та ін. [2]. 

Мета: філософське осмислення особливостей формування мислення 

«по-новому» людини, зокрема, молодої, в сучасних реаліях.  

Д.А. Леонтьєв, відповідно до типів світогляду, пропонує два типи 

мислення: «старе» і «нове», перехід до якого почався в середині 1980-х рр. ХХ 

ст. «Старе мислення» (назва умовна) стверджує норму ціннісної подібності, 

принижує цінність особистості і заперечує існування наднаціональних 

цінностей. «Нове мислення» виходить з багатоваріантності, плюралізму 

можливих ціннісних ідеалів (коли різні категорії людей вибудовують свою 

ціннісну ієрархію на різних базових позиціях), з абсолютної цінності 

особистості незалежно від її приналежності до тих чи інших соціальних груп, 

а також з пріоритету загальнолюдських цінностей, що долають ціннісні 

розбіжності між культурами і націями. Як носій нових цінностей, образів 

буття, суспільних ідеалів виступає саме молодь [3].  

Здатність молоді до швидкої адаптації, сприйняття нового висуває нові 

вимоги до розуміння її ролі в суспільному розвитку. Регіональна, культурна 

і соціальна поляризованість змушує молодь діяти, формуючи власну 

ієрархію цінностей. З прискоренням соціальних змін, певна частина молоді 

стає внутрішньо нездатною засвоювати і передавати ті моделі і життєві 

стратегії, які були притаманні їхнім батькам. Як правило, батьки, в свою 

чергу, все менше здатні сприймати адекватно зміни і змінювати свій 

світогляд з урахуванням трансформацій, що відбуваються в суспільстві. 

Таким чином, виникає конфлікт на грунті незатребуваності молоддю 

досвіду старших. Специфіка конфлікту поколінь сучасності полягає в тому, 

що і молоде і старше покоління одночасно опинилися перед обличчям 

соціокультурних обставин, що швидко змінюються. Складнощі в житті 

молодого покоління багато в чому компенсуються за допомогою сім'ї в 

питаннях матеріальної підтримки, проблеми життєвого вибору. Суспільству 

необхідно вирішити задачу забезпечення історичної спадкоємності [2]. 

У процесі світоглядного становлення для сучасної людини поряд із 

сім'єю величезну роль відіграють інші суб'єкти: соціально-економічне 

становище сім'ї, соціально-політичні ситуації в суспільстві, оточення, освіта, 

географічне положення, громадські організації, політичні партії і т.д. Одним із 

найбільш ефективних, дієвих інструментів та механізмів становлення 

світогляду й формування мислення і ціннісних орієнтацій є інститут ЗМІ. В 

силу підвищеної чутливості душі, молодь більш ніж інші верстви суспільства 

піддається сильному впливу інформації, що загострює прагнення молоді до 

нововведення, а також і тенденцію до спроб нових способів життя, що може 
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мати як позитивний, так і негативний характер. Сучасні молоді люди 

толерантні до релігій, в більшості, байдужі до політики, активні в економіці, 

незалежні в особистих відносинах, для них важливіші дозвілля, робота, 

спілкування. На приклад, в Україні більшість молоді говорить англійською, 

володіє комп'ютером, вправно користується Інтернетом. Молодь – соціальна 

рушійна сила тих змін, які у більшості своїй поступово, і тому майже 

непомітно для загалу, відбуваються в нетрях суспільного життя, оминаючи 

увагу мас. Це прискіпливі точки зору і настрої щодо фактологічної реальності, 
нові погляди та сила, які особливо необхідні під час ґрунтовних трансформацій. 

Як володар інтелектуального потенціалу, особливої схильності до творчості, 

молодь є прискорювачем впровадження в побут нових концептів, ініціатив, 

модернізованих форм життя, бо природа молоді суперечить консерватизму і 

застою. Кожне наступне покоління більш освічене, більш інтелектуальне і 

більш колективізоване, ніж попереднє в тому ж віці [4]. 

Тому, необхідне нове розуміння молоді як самоцінної стадії вікового, 

духовного і соціального розвитку. В зв’язку з цим, для підготовки у молоді 

потреби і готовності до самостійного мислення, необхідний перехід від 

інформаційної моделі освіти до нової – рефлексивної, яка робить акцент на 

розвитку мислення, необхідна філософія, яка орієнтована на молодь [5]. 

Великий крок у пошуку нових підходів до проблем сучасного 

суспільства роблять представники філософії діалогу, які сформували 

підгрунтя для розвитку філософії Іншого [6]. Вони наголошують, що 

людина є людиною, насамперед, співіснуючи з іншими людьми. Вона має 

звернутися до того, хто перед нею, але не як до об‘єкта, а як до того Іншого, 

котрий становить собою цілий світ, що змінює її саму. При цьому людина 

вже не є егоцентричною істотою, а виступає як така, що не існує без 

відношення з іншими людьми. 

Висновки. Аналіз філософського мислення «по-новому» потребує 

комплексного підходу і є надзвичайно затребуваним, оскількі пов'язаний із 

необходністю переосмислення соціокультурних підстав буття людини, її 

цінностей та перспектив існування в світі. Надзвичайно важливим є і те, що 

таке мислення стає основним підґрунтям для формування світогляду 

сучасної молоді – майбутнього держави та світу. 
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ЭКЗИСТИРОВАНИЕ И ВИРТУАЛЬНОСТЬ 

Игровые практики неоднократно попадали в поле зрения философов и 

культурологов. В современной массовой культуре они тоже занимают 

видное место. Виртуализация все чаще вторгается в человеческую жизнь. 

Развитию виртуальности будет способствовать и то, что она, по сути, 

является единственно возможным направлением дальнейшего расширения 

человечества, своего рода последним фронтиром. Исследования космоса 

застопорились, и ожидать в них значительного прогресса в ближайшее 

время не приходится. Территория Земли исследована в значительной 

степени, и возможности экспансии в этом направлении также сведены к 

нулю. Фактически человечество сейчас варится ''в собственном соку'', 

следствием чего и является постмодернистская ситуация утраты смысла. 

Поэтому создание искусственной реальности, обладающей практически 

безграничными возможностями по моделированию различных сред и 

ситуаций, и способной наделить аналогичными возможностями 

пользователя, являет благоприятную возможность для саморазвития, 

самовыражения, приложения сил и творческой энергии. Поэтому рекламный 

слоган Sony Playstation ''Приземлись на собственной луне'' приобретает 

новое звучание, о котором, вероятно, и не догадывались его создатели. 

Темой настоящего доклада является рассмотрение связи между виртуальной 

реальностью и концептом экзистенции М. Хайдеггера.   

Согласно Хайдеггеру, основная идея экзистенциализма звучит так: 

«Субстанция человека есть его экзистенция… Человек есть в той мере 

человек, в какой он экзистирует» [1, с.418]. Экзистенция как термин, 

впервые примененный Хайдеггером, понимается как выход за пределы себя, 

как нахождение «вне себя». Человек – единственное существо, осознающее 
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свою конечность, единственное сущее, которое ставит вопрос о собственном 

бытии, о своих пределах, заглядывает за край бытия.  

Очевидно, что видеоигры и дают среднестатистическому пользователю 

возможность заглянуть за край собственного бытия, стать кем-то другим. В 

них игрок может примерить на себя роль гонщика «Формулы-1», ниндзя или 

существа другого пола и расы (причем, совсем не обязательно человеческих). 

В последнее время появляются так называемые «странные» игры, вроде 

симулятора клерка, проставляющего визы в паспортах. Такие игры интересны 

и полезны тем, что они расширяют границы человеческого опыта, заставляя 

игрока почувствовать себя человеком другой профессии, что еще раз 

подтверждает справедливость утверждения, сказанного выше. Можно 

утверждать, что именно видеоигры сейчас дают пользователю возможность 

экзистировать, возместить тот недостаток опыта, который возникает в 

условиях современного мегаполиса. В конечном итоге, поскольку «вопрос 

экзистенции должен выводиться на чистоту всегда только через само 

экзистирование» [2], это помогает игроку понять, кем является он сам. 
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ РЕАЛЬНІЙ ЛЮДИНІ У 

ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 

Філософська думка неодноразово робила спроби повернення вістря 

інтересу у бік антропологічної проблематики як визначальної, починаючи з 

епохи Ренесансу, що уможливлювало орієнтацію дослідницького інтересу 

на різні образи – проекти людини, такі як: «Homo ludens”, “Homo faber”, 

“Homo interneticus”, навіть “Homo militant”, перекладених як: людина 

«граюча» Й.Гейзінги, людина майстрова (ділова), людина, яка «живе у 

мережі», зрештою, «людина віртуальна», зрештою – людина воююча.  
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Ми намагаємось знайти свій ракурс у визначенні загроз екзистенційної 

глибини для сучасної людини, які посягають на саме життя або те, що 

визначає душу. На думку групи дослідників Мелітопольського 

педагогічного університету «останнє антропологічне піднесення припадає 

на другу половину XX століття, однак воно залишилось на рівні пошуків-

проектів у межах традиційних парадигм, які відкривали в людині певні 

втілення гуманістичних чеснот» [1, с.243]. Нова дослідницька парадигма має 

виходити із спрямування дослідника-людини на людину, яка знаходиться у 

певній ситуації, яка на думку Алена Бадьо, завжди унікальна. Такою 

унікальною соціальною ситуацією є, як це не парадоксально звучить, 

сьогодення, коли формується глобальне мультикультурне, інтернаціональне 

інформаційне суспільство, що оповите мережею зв’язків, поза якими воно не 

може вже функціонувати, а людина мимоволі включена у інформаційне поле 

взаємодії невідомих для неї сил. 

До одного із невичерпних проявів людини стосовно оточуючого світу (а 

як затвердилось у філософській традиції останніх десятиліть, це одна із 

сторін предмету філософії) є проектування власного життя – екзистенції – у 

різних площинах реальності. До останніх ми відносимо віртуальну 

реальність як мереживо соціальних зв’язків в інформаційному полі, які 

складно веріфікувати з точки зору класичних критеріїв істинності, правди, 

добра. справедливості.  

Елементом цієї реальності стає сама людина, а до рівня її загроз 

додаються нові. Головна з них – дегуманізація світу ноосфери, у якому 

створився віртуальний простір. На відміну від характерного для епохи 

Модерну поділу світу на реальний і уявний, фантастичний, віртуальна 

реальність породжена розумом і фантазією, розквітнувши в ноосфері. 

Новітні інформаційні технології трансформували соціальну комунікацію 

таким чином, що остання стала вербально-візуальним обміном між 

«віртуальними людьми», образ яких не відповідає навмисно чи хиттю-

мимохиттю особистісним характеристикам людини, тобто тієї, якою вона є 

насправді. Як влучно зауважив Петер Слоттердайк, відтепер ми живемо у 

суспільстві «постінформаційному», бо інформація стала хаотичною за своєю 

суттю, «пост гуманістичному», бо й гуманізм засновувався на діалозі, начебто 

на розлогому листуванні старшого наставника та уважного учня, а крім того, і 

суспільством «пост правди», бо інформація стає знаряддям досягнення певних 

деструктивних цілей, для яких правда по «той бік добра і зла» [2]. 

На наш погляд, у віртуальному просторі змінюються сутнісні 

характеристики людини, вона ставить за мету, або як писав Жак Деррида у 

творі з характерною назвою «Цілі людини» [3, с.119], не реалізацію високих 

ідеалів добра справедливості чи потужних інтенцій до влади, багатства, а 

«схвалення образу». При цьому підвищується чутливість до віртуальних, 

нічим не обґрунтованих псевдо оцінок – «лайків», які можуть продукуватись 
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«фабрикою тролів» або навіть автоматично виконуваними програмами. 

Відбувається не тільки заміщення цінностей, а заміна сутності людини, що й 

складає екзистенційну загрозу духовному життю. 

Суспільство звертає увагу на кіберзагрози власному існуванню, 

національній безпеці, створені вже перші «кібервійська», ставиться на 

порядок денний європейської спільноти поняття безпеки інформаційного 

простору, проте мало уваги приділено небезпечним змінам духовного світу 

людини у віртуальному просторі. Мабуть що, виникає розрив між 

поколіннями, «руйнується зв'язок часів», про який трагічно повідомляв і 

переживав Гамлет, принц Датський, утворюються віртуальні спільноти 

молоді (окремішності), групи людей, зв’язаних інтернет – зв’язками, 

необхідними для роботи, натомість кровні, сімейні, духовні зв’язки все далі 

послаблюються. 

Отже, разом з потребами, обсяг яких постійно зростають, а потреба у 

житті-спілкуванні людей у віртуальному просторі буде тільки 

збільшуватись, виникають і загрози її духовному світу, відчуженню від 

реальних людей з їх життєвими інтересами. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ: ОПЕРАЦІЇ ВПЛИВУ ТА ЕНТРОПІЯ 

В сучасному цивілізованому світі досягати реалізації власних інтересів 

прийнято за допомогою так званої «м′якої сили». У.Росс Ешбі [1] вбачає у 

переході від пасивного до активного способу захисту універсальну 

закономірність як процесу еволюції, так і технічного прогресу. Дійсно, живі 

істоти в ході пристосування до загроз навколишнього середовища 

насамперед вдосконалювали інтелектуальні здібності як засоби активного 
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захисту, а не панцирі, мушлі та окостеніння. І в природньому, і в технічному 

плані найбільш загальним механізмом активного захисту є управління за 

принципом зворотного зв′язку. Так, автор теорії переконливо обґрунтовує 

таку специфіку інформаційної системи, яку можна назвати принциповою 

комунікативністю. Інформація придатна до існування, зберігання, 

акумуляції та користування виключно за умови здатності до трансляції та 

рецепції іншими агентами дії. Отже, поняття інформації без комунікації стає 

пустим і абсурдним. Тому активний захист передбачає певне 

«вирівнювання» комунікативних здібностей учасників акції з одного боку, 

та інформативну обізнаність, здатність сприймати та розуміти інформацію 

нового типу з іншого. Таке змагання у спільному інформаційно-

комунікативному просторі і є запорукою еволюції та прогресу. Чи можливо 

нескінченно довго вимінювати золото на брязкальця? Напевне, тільки за 

умови постійної зміни конкретного змісту цих понять.  

Разом із цивілізаційним процесом змінюються також методи і 

принципи ведення війн. Франк A.B. справедливо стверджує що, якщо у 

другій світовій війні перемогу було здобуто за допомогою природничих 

наук, то третя (холодна) війна отримала своє здійснення та подобу 

завершення за допомогою наук соціальних [2]. В сучасному світові все 

більший вплив отримує новий інструментарій – операції впливу. Сутність 

його полягає у залученні необхідного агенту до певного інформаційно-

комунікативного простору, в межах якого його дії будуть прогнозованими 

та передбачуваними. Тобто операції впливу передбачають штучне 

створення інформаційного поля комунікації з метою маніпуляції 

залучених до нього осіб. Такий підхід є принциповим для сучасної 

цивілізації, в якій будь-яка агресія здійснюється за умови суттєвої 

інформаційної, пропагандистської підтримки. Або «information and 

psychological warfare» в термінології одного з піонерів проблеми 

інформаційних війн американського дослідника Т. Рона. Основною метою 

здійснення впливу в інформаційній царині є дезорієнтація противника. 

Досягається вона збільшенням обсягу та кількості інформації з одного 

боку (так звані «інформаційні вброси»), а також розповсюдженням 

недостовірної інформації (наприклад, фейк) та наступною корекцією 

критеріїв сприйняття та оцінювання нової інформації, що призводить до 

формування сталих стереотипів. Таким чином, первинний етап операції 

впливу здійснено, агент залучений до потрібного алгоритму взаємодії. 

Надалі достатньо тільки систематично підкріплювати новоутворений 

динамічний стереотип яскравими образами та переконливими слоганами, 

аби запобігти можливій наступній дезорієнтації.  

Викладена схема здається напрочуд простою. Та слідуючи античному 

принципу фундаментальної простоти, в даному випадку простота є 

запорукою надійності та ефективності. Та в чому секрет такої ефективності 
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технологій операційного впливу? Американський дослідник специфіки 

інформаційних війн Джон Арквілла прекрасно пояснює цей суперечливий 

феномен за допомогою диференціації звичайної та тактичної комунікації [3]. 

Якщо звичайна комунікація передбачає трансляцію, або передачу 

інформації, то тактична комунікація переслідує принципово інші цілі. Зміст 

тактичної комунікації становить не циркуляція інформаційних потоків, а так 

звана проблематика структурної організації, або чинники організації 

дифузної інформації в системно-структурне утворення. Тактичний тип 

комунікації спирається не на фактаж (data), адже він не визначає сутність 

структури. Інструментарій тактичної комунікації становить знання 

(knowledge), які органічно залучені до структури певних уявлень про 

ідентичність, значення, мету та принципи. Якщо мова йде про переконання, 

то така «наперед встановлена мотивація не потребує верифікації на 

істинність»[3]. Такий спосіб аргументації подібний до логіки міфу, який 

стійкий перед зовнішніми факторами спростування. Дж. Арквілла також 

доречно зауважує принципову різницю між уявленнями та переконаннями 

традиційної ієрархії цінностей та мережеподібними утвореннями, які стають 

результатом тактичної комунікації. Традиційним ієрархіям складно 

боротися із мережею, адже вони більш життєздатні та мобільні. Отже, 

протистояти мережі здатне тільки інше мережеве утворення. Тому той, хто 

першим засвоїть, або побудує якісну мережеву форму, той отримує 

беззаперечні переваги. Саме за цим принципом здійснюються інформаційні 

війни. Отже, мережа, що будує псевдо-структуру, яка має замінити 

традиційну ієрархію є ризомою за операціональністю, або керованою 

ризомою. Необхідний рівень емоційної напруги вдається досягти завдяки 

двом принциповим моментам: надзвичайної гнучкості та пластичності 

ризоморфного утворення, про що вже йшла мова вище, та принципу 

керованої ентропії (доведення до межі та скидання). Відчуття неминучої 

небезпеки, близької катастрофи, жаху та горя позбавляють людину здатності 

раціонального мислення, особа або спільнота з таким емоційним станом 

легко стає об′єктом маніпулятивних практик. Отже, вагомою складовою 

операцій впливу, або інформаційних війн є ентропія в тому або іншому 

вигляді. На тлі зростання кількості інформації та її значення на всіх рівнях 

аналітики та онтології чітко актуалізується проблема орієнтації в 

розрізнених інформаційних потоках. Шляхом розв′язання цієї проблеми, або 

ефективного її вирішення, ми вважаємо освіту, і вищу освіту зокрема. 

Тільки сучасний університет здатний навчити людину бути не просто 

користувачем інфо-простору, але й сформувати принципи інформаційної 

культури. Саме інформаційна культура становить сутність етико-

комунікаційного комплексу, що має на меті впорядкувати притаманну 

кіберпростору надлишкову ентропію. 
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ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ 

СВІТІ 

Оцінка духовної ситуації в світі на початку ХХІ століття дає 

можливість констатувати, що економічна система капіталізму продукувала 

відчуження людини, розвиток техніки в зростаючій мірі сприяв її 

дегуманізації, перетворенню її в технічну функцію, становлення масового 

суспільства зумовлювало знецінення особистості, існуюча формальна 

свобода заперечувала реальну духовну свободу, «демократизований 

гуманізм» ніс в собі зневагу до конкретної людини. Навіть християнство в 

сучасному його вигляді є дегуманізованим віровченням. 

Проблема виживання людства теж постає в новому ракурсі. Причому на 

перешкоді виживання людства стоять не лише застарілі соціальні інституції, 

але й попередній набір смислових значень, за допомогою яких люди 

визначають своє ставлення до світу, попередні соціокультурні та 

психологічні установки, що забезпечували можливість пристосування 

людини до навколишнього середовища. 

Йдеться про те, що в постіндустріальному суспільстві вимоги 

соціально-економічної системи до індивіда мають зовсім інший характер, 

ніж це було в період розквіту індустріальної системи. В цьому новому світі 

змінюється баланс між працею і грою, між виробництвом і споживанням, 

між суб’єктивно значимим і об’єктивно визначеним. Відповідно, у людини 

зростають прагнення до самовизначення, індивідуальної значущості; творчої 
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свободи і відповідальності. Усі ці різного роду тенденції сприяють появі 

нового типу людини, який має прийти на зміну попередній дегуманізованій 

людині. Висока технологія вимагає від працівника не лише пунктуальності і 

функціональної вправності, але й творчого самовияву, розвитку його 

особистості. 

Водночас при цьому відкриваються можливості і для більш широких 

соціокультурних перетворень. Зокрема, відбувається переоцінка місця і ролі 

особистості в суспільно-історичних та природних процесах. Нові відносини 

мають встановитися і в планетарному масштабі, оскільки праця з 

інформацією передбачає взаємодію і кооперацію на загально-світовому 

рівні. 

Звичайно, загальна ситуація людини в світі не стала менш загрозливою. 

На відміну від позиції Бердяєва, який основну загрозу для людства вбачав 

лише в загальній дегуманізації людини, в сучасному світі виникла загроза 

для виживання людства з боку природних чинників – можлива екологічна 

або кліматична катастрофа, вичерпання енергетичних ресурсів, виникнення 

небезпечної демографічної ситуації тощо. Отже, для того, щоб попередити 

майбутню катастрофу, або принаймні відвернути найбільш загрозливі 

чинники потрібно, щоб людство змінило свою світоглядну орієнтацію. 

А. Печчеї з цього приводу говорив про необхідність змінити «якість 

людини». В цьому плані якості людини набувають неабиякого значення. 

Нова парадигма гуманізму, вироблена філософією XXІ століття, 

акцентує увагу не на абстрактних ідеалах, не на якихось абсолютних 

моральних цінностях, а на здатності людини «слухатися» своєї природи, або 

«прислуховуватися» до своєї екзистенції. Ця ідея перегукується з тим, що 

пропонує сучасний дзен-буддизм, що наголошує на необхідності знайти 

«просвітлення» для того, щоб найадекватніше сприймати дійсність. Власне, 

«просвітлення» і є такий стан людини, коли вона реагує на дійсність не 

через свої стереотипні «сценарії» чи психологічні установки, а 

безпосередньо, через прямий контакт. В цьому випадку досягається 

можливість набагато підвищити адаптаційні здатності людини. Позиція 

дзену дозволяє також уникнути дихотомії добра і зла, яка є нерозв’язною 

для традиційної морально-етичної теорії. Людина в стані «просвітлення» 

стоїть мовби вище добра і зла, вона відтворює первісну сутність людського 

буття. Звичайно, досягти стану «просвітлення» є складним завданням, це – 

довготривалий процес. Люди роками займаються певною практикою для 

того, щоб досягти цього стану. До того ж успіх тут не є гарантованим. Тому, 

хоча на Заході зараз існує дуже багато шкіл, семінарів, тренінгів, які 

обіцяють людині майбутнє переродження, все ж питання залишається 

відкритим. 

Близька до цієї концепції позиція «гуманістичної психології» (Е. Фромм 

В. Франкл, К. Роджерс, А. Маслоу), в якій одне з основних понять 
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«самоактуалізація» має багато спільного з дзенівським «просвітленням». Ці 

психологи, наголошують на необхідності для людини «творчої адаптації», 

яка більш адекватна в період наростання лавиноподібних змін. 

Зрештою, вияв і реалізації «самоактуалізації» не є простим завданням, 

не є безболісним процесом. Ця трансформація вимагатиме від людини 

неабиякої напруги сил, зміни звичних пріоритетів, мобілізації всіх її 

здібностей, переосмислення і перебудови життєвозначущих цінностей. 
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ЕТИКЕТНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Етика займає в нашому житті важливе місце – для когось вона стоїть на 

першому, а для когось на останньому. Хтось будує за її принципами своє 

життя, слідує ним, хтось їх свідомо ігнорує. Етикетна культура показує 

рівень загальної моральної культури людини, вихованість, її ставлення до 

оточуючих у встановлених рамках етикету. Це проявляється у ввічливості, 

тактовності, чуйності, делікатності, вмінні слухати співрозмовника та 

сором’язливості. З однієї сторони всі ми усвідомлюємо, що без цього ми не 

можемо обійтись, а з іншої, правильне та моральне з легкістю переходить в 

нашій свідомості у щось набридле, застаріле. 

Сучасне суспільство диктує нам свої правила і більшість людей 

піддається загальноприйнятим законам етикетної культури, але дуже часто 

ці закони є видозмінені та проявляються не найкращим шляхом. Сьогодні 

цінним є не лише загальна картина взаємної ввічливості, але і привітність 

тону, володіння етикетним словом, доброзичливість. Всього-на-всього, один 

шляхетний вчинок може потішити і збадьорити людину, натомість 

пробудити в ній у відповідь реакції миролюбства і терпіння, інтерес до 

комунікації (спілкування), до дій. Як зазначив Романов М., «шлях до успіху 

лежить через знання норм і правил спілкування у різних ситуаціях. Ці 

правила допоможуть підтримувати ділові стосунки різних країн» [1]. 
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Сьогодні більшість населення Землі погоджуються з думкою про 

необхідність і важливість етикету. Це можна спостерігати і відчувати у 

найпростішому: в буденному привітанні, в культурі спілкування, в побуті, у 

поведінці в громадських місцях, в стилі одягу тощо. XXI  століття своїми 

швидкими темпами розвитку ставить перед нами «високу планку», яка 

постійно підвищується, і ми зобов’язані відповідати їй, бути свідомими, 

інтелігентними та рівноправними членами нашого суспільства. Істинні 

правила та принципи етикету повинні проявлятися у ввічливості поведінки 

людини, безкорисливого відношення до неї, вмінні не переходити межу, не 

образити співбесідника та багато іншого. 

З самого дитинства, батьки повинні приділяти велику увагу виховувати 

дитину з духовної та моральної сторони. Діти – це наше майбутнє і саме від 

них залежить, яким буде наше суспільство, чи буде воно духовно багатим чи 

аморальним. Сім’я, родина – це те оточення, де відбувається формування у 

дітей основ розуміння культури етикету. Саме тут відбувається домінування 

правил, що успадковані мудрістю попередніх поколінь. Родинні звичаї, 

норми, традиції, побут можуть включати в себе суспільну суть, а з іншого 

боку можуть позначити собою своєрідний феномен, як це змальовано в 

багатьох працях класичної літератури. Від старшого до молодшого покоління 

переходять особливості національного характеру, прагнення розпізнати 

приємне, гарне, прекрасне в реальності, стремління до порядку в побуту. 

Мені здається, що зараз етикетної культури дотримується більшість 

людей, хоча є і ті, які дотримуються протилежної сторони. Це можна 

побачити в найпростішому: в щоденному вітанні, в культурі спілкування з 

людьми, поводженні в громадських місцях, за столом, в манері одягатися. 

Сучасне суспільство сьогодні ставить перед нами «високу планку», яка все 

більше і більше зростає, і ми повинні відповідати її, якщо хочемо бути 

свідомими, освіченими, культурними та рівноправними членами суспільства. 

Ми повинні дотримуватися правил етикету не звертаючи увагу на наш 

настрій, бажання, психологічного стан у даний момент, а по життю. Ці вимоги 

повинні стати для людини «звичкою», якою вона без вагань 

користуватиметься щодня. В нашому житті мають бути присутні – лад, 

злагода, конструктивність, любов та єднання. Без них немає успіху в будь-

яких справах, діяльності, немає справжніх людських відносин. Агресивність, 

нетерпимість, неввічливість та дратівливість виходять сьогодні із моди, адже 

не знаходять підтримки в оточуючих. Тому, що кожен хоче бути поміченим, 

почутим, позитивно оціненим, включеним до діалогу, бо все в житті діалог. 

Етикетна культура формувалася протягом тривалого часу. На цих 

нормах поведінки базується всі суспільні відносини, бо існування без 

дотримування певних правил неможливе [2, с.35]. Сьогодні це розуміють і 

дотримуються майже всі члени суспільства. Етикетна культура є 

обов’язковою і дотримуватись її повинні всі і кожен. Правила етикету є 
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загальноприйнятими, тобто мають характер своєрідної угоди між членами 

суспільства, про підпорядкування певним стандартам поведінки. Кожен 

високоосвічений індивід повинен не тільки розумітися, ай і слідувати  

основним нормам етикету, і розуміти необхідність їх існування. Як зауважує 

філософ К. Ламонт у книзі «Ілюзія безсмертя», «… особистості людей не 

входять готовими в цей світ, а є продуктом культури і обставин, як і 

спадковості» [3, с.245]. Манери людини показують багатство її 

внутрішнього світу, моральний та інтелектуальний розвиток. 

В сучасному суспільстві етикет має дуже велике значення: він 

допомагає налагоджувати контакти між людьми та спілкуватись. Поведінка, 

стиль життя людини є показником багатства її внутрішнього світу. 

Дотримання демократичності у відносинах дає всім можливість піднятися 

до того рівня, якого вимагає сучасна етикетна культура, яка забезпечує 

досягнення порозуміння між людьми, створює доброзичливі стосунки. 

Етикет на сучасному рівні має не роз’єднаний, а об’єднувальний характер, і 

тому він виступає актуальним засобом досягнення своїх цілей та потреб [4, 

с.86]. Сьогодні в інтересах кожного із нас розуміти необхідність основних 

норм етикету, дотримуватись їх, тому що це і є сутність етикетної культури. 

Людина завжди має потребу відчувати вищі, незмінні ціннісні орієнтири, 

які зміцнюють її духовні сили, збагачують сенсом її життя, визначають дієву 

спрямованість її життя. Наша етична культура є «народною» – але, не в 

значенні передання  існуючої народної свідомості і традицій народного буття, 

а зовсім іншому значенні. І тому сьогодні доволі багато в нашій країні людей 

які приховують їхню власну безвідповідальність за плечима «широких 

народних мас», мислять «народами» і «націями» там, де краще було б 

попіклуватися про конкретну людину. 

Нам на кожному кроці доводиться зустрічатися з невмінням людей 

слухати одне одного, і взагалі спілкуватися, підтримувати цивілізовані 

ділові стосунки. У нашому суспільстві буяє неповага до особистості 

людини, брутальність, примітивне себелюбство. Але з кожним днем людей, 

які борються з проявами аморальної поведінки, із безкультурним 

поводженням, «падінням людства», стає все більше. 

Отже, етикетна культура є неухильною і дотримуватись її повинен 

кожен, адже чіткі правила етикету є загальноприйнятими, тобто мають 

характер особливої угоди між членами суспільства. Сучасний етикет – це 

своєрідний кодекс моральних манер і правил поведінки. Сьогодні людині 

дуже важко обійтися без знання етикету, він потрібен на роботі, вдома, в 

громадському транспорті, у повсякденному спілкуванні, в усіх сферах 

нашого існування, адже поведінка людини показує багатство її духовного 

світу, внутрішній та інтелектуальний розвиток. Головною рисою етикетної 

культури залишається слідування: законам гостинності і милосердя, 

повагою одне до одного, стремління до добросусідських відносин, до 
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взаєморозуміння і об’єднання. В сучасному суспільстві етикетна культура 

має надзвичайне значення, так як сприяє налагодженню взаєморозуміння 

між людьми. Дотримання демократичності у відносинах, спричиняє змогу 

підвестися до того ступеня, якого набуває сьогочасна етикетна культура, 

яка, в свою чергу забезпечує успіх порозуміння поміж людьми. 
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РЕЛІГІЙНІ ІДЕЇ ЯК «МЕХАНІЗМ» РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

Мислителі всіх часів зверталися до релігійних, філософських, наукових 

ідей з метою закласти духовно-світоглядний фундамент культури, 

окреслити систему координат духовного розквіту людства, прогрес 

цивілізацій. Стан світоглядного пошуку стає атрибутом буття сучасної 

людини у контексті демократичного розвитку людської цивілізації, 

демократичних цінностей (світоглядного плюралізму культур, 

демократичних свобод), секуляризаційних процесів. У зв’язку з цим 

актуальною стає необхідність наукових співтовариств, з одного боку, дедалі 

поширювати приріст академічних знань, світоглядну еволюцію 
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інтелектуальної культури у контексті культивації нових інтерпретацій (та 

поглядів) релігійних феноменів. З іншого боку, виробляти та впроваджувати 

високоморальні, духовні світоглядні моделі у контексті низки проблем, 

пов’язаних з необхідністю виховання нових поколінь: формування кожної 

окремої індивідуальної свідомості у дусі морально-етичного, духовного 

розвитку людства; завадити негативним впливам асоціальних явищ та 

релігійних течій на несформований світогляд молодих людей різного віку; 

підготувати їх до «виходу в світ» (духовно-релігійну соціалізацію), 

культивуючи систему координат розвитку духовності вітчизняної культури.  

У контексті першого вектора, а саме розвитку академічних знань, ми 

звернемось до осмислення есхатології як базового елементу релігійної 

свідомості, епіцентру духовності релігійних культур, окреслимо ареол 

«локального» її здійснення у просторі християнської картини світу (на 

прикладі інтерпретації окремих релігійних тем та ідей).  

Незважаючи на існування великої кількості християнської літератури, 

текстів, які присвячені осмисленню есхатологічних сюжетів, проблема їх 

експлікацій, герменевтичних прочитань залишається дотепер відкритою, не 

достатньо вивченою. Осмислення ландшафту есхатологічних ідей ми 

почнемо з теми воскресіння та перевтілення. Звернення до останніх 

обумовлено широтою есхатологічної проблематики та тем (включаючи 

означені), що входять до її складу. Останні мають ключове значення для 

прояснення історії виникнення, еволюції розуміння конотацій не тільки 

концептів («воскресіння» та «перевтілення») у просторі християнської 

свідомості (на прикладі богословської картини світу), а насамперед, 

центральної есхатологічної ідеї – Доля (людини та світу). Глибинне 

розуміння суті ключових есхатологічних тем та ідей долає світоглядні 

непорозуміння релігійного рівня, демаркаційні лінії духовних культур, 

сприятиме розвитку релігійної та світської свідомості.  

Есхатологічна модель християн під кутом зору дедукування концепту 

«доля» потойбічного світу. Попереду означимо, що складовими частинами 

християнської есхатології є уявлення про Царство Боже на землі, про  

воскресіння мертвих, страшний суд, рай, пекло і т. ін. Саме тому ми 

звертаємось до їх осмислення. Ключем до розкриття теми стають смислові 

виміри розповсюдження есхатологічної теми воскресіння та перевтілення, 

які визначили окремі грані осмислення християнської картини світу.  

В першому столітті тема воскресіння мертвих ритмічно пульсувала в 

релігійній свідомості ранніх отців церкви. З цього часу починається її широке 

обговорення у вигляді мотивів божественного втілення (Христа, ангелів), 

воскресіння мертвих, втілення духів. Інакше кажучи, смислове ядро 

есхатологічної ідеї перевтілення коловерталось у межах богословського 

дискурсу, отримувало різні кути світоглядного заломлення в поглядах 

стародавніх апологетів. Як писав Е. Ренан, тема божественного втілення була 
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достатньо розповсюджена, в смаку своєї епохи [8, c.44]. Поширеною була 

думка, що, з волі Бога, Слово проявиться в світі, прийме людський образ [8, 

с.43]. Подібні ідеї знайшли своє відображення в християнсько-

богословському дискурсі. Так, Св. Іустин представив теорію «Слова» і Духа, 

яке прийняло видимий образ, зробилося людиною і нарекли Ісусом Христом 

[5]. Євсевій писав, що Боже Слово уготувало собі організм, як всесвятий храм, 

мешкало в ньому, піддалося пристрастям, зберігаючи при цьому свою 

божественність. Мотиви божественного втілення кружляли у філософії 

Філона Олександрійського. Так, його «Параклет» був заступником Логосу, 

місце якого у християн зайняв Ісус. Логос (євр. «dadar» означає «слово» або 

халдейське memera «розум») являв собою божественне в світі – це Бог 

втілений. У Арістіда (співвітчизника автора IV Євангелія) у проповіді лунав 

той же мотив стосовно Афіни. Вона мислилася як така, що живе в своєму 

Отці, яка дихає в Ньому. При необхідності виходить з Нього, виступаючи 

верховною виконавицею Його повелінь. Отже, тему божественних втілень (у 

нашому контексті розкриття вимірів втілення концепту «доля представників 

потойбічного світу») ми зустрічаємо протягом розвитку всіх наступних 

поглядів отців церкви, представників ранньої та пізньої патристики [8]. Так, 

Августин Блаженний зазначав, що людська природа Христа була праведною, 

а не грішною. Він прийняв на себе душу і тіло людини, щоб люди могли через 

нього прийти до Того, Хто далекий від них [1, с.487,496,497]. Григорій 

Богослов писав, що Бог, втілюючись, приходить на землю. При цьому він 

розрізняв, що Отець є Батько великий, який нічого не зазнав з земного 

народження. Перш всіх сущих Він був, укладав у собі все. Потім породив 

Батько Слово Боже, Сина Єдинородного, рівного силою і божественністю 

Отцю, який втілився заради спасіння [3, c.8]. Іоанн Дамаскін розмірковував 

про Бога як причину, від якої стався Син. Бо не Отець від Сина, але Син від 

Отця. Заради людини Він втілився, щоб звершити спасіння [4, с.36,64]. 

М. Кузанський відзначав, що в матері через Святого Духа здійснилося зачаття 
Сина, який зійшов з небосхилу в незаймане лоно [6, с.157,159]. Фома Аквінський 

писав про божественну Мудрість, що облеклася плоттю, щоб явити істину 

[9,10]. Інакше кажучи, поступове занурення в богословську думку розгортає 

смислові рівні концепту «доля», історичні контексти формування та 
здійснення есхатологічних мотивів (теми втілення представників божественного 
світу), а саме еволюцію світоглядних засад есхатології християн. 

Виокремлені деякі виміри розгортання авторської концепції «есхатології 

людства» під кутом зору християнської есхатології у контексті роздумів отців 
церкви про долі земні та долі небесні. Останні осмислені в наступних контекстах: 

християнської концепції воскресіння мертвих в кінці часів (як «результату» 
феноменів воскресіння мертвих Христом, апостолами); догматів віросповідання 

(втілення Христа, Другого Пришестя Спасителя, Втілення Святого Духа), Святого 

Письма. Встановлено, що смислове ядро теми долі (небесного та земного світу) є 
полюсом розгортання християнської картини світу. 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦИЗМ У ХХІ СТОРІЧЧІ: ВИКЛИКИ 

І ПРОБЛЕМИ 

Сучасний стан українського католицизму та її еклезіологічного 

виразника – Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) після непростої 

її тисячолітньої історії, а особливо – після важкої другої половини ХХ ст., та 

різноманітні виклики сучасності, які стоять перед нею, спонукують до 

вдумливого аналізу сучасного стану цієї Церкви, котра стала живим 

прикладом „онаціональненого“ християнства.  

Проведений нами впродовж останнього десятиліття аналіз ідентичності 

українського католицизму [1;2;3] дозволив виявити суттєві характеристики 
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й дієві якості життя УГКЦ, котрі в сьогоднішньому модерному суспільстві 

надають цій Церкві більших можливостей для самоствердження 

(самоідентифікації), душпастирювання та ефективного різноманітного 

служіння людині, базованого на засадах вчення Ісуса Христа, як досконалої 

форми істинної філантропії, метою якої є оновлення людської суспільності [1, 

с.543-544].  

В сучасних умовах України й діаспори УГКЦ має широкі можливості 

для конкретної, практичної реалізації цієї любові, оскільки вона є 

універсальним і спасенним таїнством для українського народу й суспільства. 

В цьому контексті ця Церква не повинна бути самоціллю, а є спасенним 

таїнством для української частини Божого народу, котре покликано 

реалізуватись в сучасних умовах через нову євангелізацію. Відтак саме цим 

та через активну участь в сьогоднішній українській суспільній реальності ця 

Церква має можливість співтворити нові умови буття, гідні людини, щоб 

своїм служінням обдаровувати народ.  

Ця подвійна харизма українського католицизму – спасати й служити – є 

яскравим свідченням принципу «compositio» – поєднання і доповнення, 

типового для сучасного католицького суспільного вчення [4, с.3]. В 

контексті українського католицизму свідченням такого «доповнення» й 

виявом «compositio» стала інтеграція та органічний синтез в ньому східних і 

західних церковних традицій, а також – його прагнення і готовність до 

участі в духовному преображенні сьогоднішнього українського суспільства, 

що зазнає негативних впливів глобалізації, через реалізацію релігійного 

ентузіазму вірних УГКЦ. При цьому український католицизм, як виразник 

східного християнства, активно прагне навчитись дивитись у вічі сучасності 

так, як це зробили католики після Другого Ватиканського собору. 

В центрі стосунків УГКЦ і сьогоднішнього українського суспільства, як 

спільний наріжний камінь, знаходиться людина, навколо якої розвивається 

все життя цих обох сфер. Відтак спасіння людини є для Церкви 

першочерговою метою, тому що це становить основу діалогу між Церквою і 

суспільством, навколо проблем, які стосуються захисту гідності людини. 

Яскравим виразником цього підходу УГКЦ до суспільних проблем і 

позитивним наслідком його дії в українському суспільстві та свідченням її 

суспільного авторитету стала позиція цієї Церкви щодо виборів в органи 

державної влади в Україні. Вже понад двадцять років УГКЦ в цьому питанні 

демонструє свою конструктивну, виважену загальнонаціональну позицію, 

політичну мудрість і культуру не через підтримку конкретних кандидатів чи 

партій, але через домагання від держави створення такої виборчої системи й 

атмосфери, в якій вибори мали б проводитись демократично, чесно, тобто з 

дійсним пошануванням гідності людини. Тим самим Церква відстоює цю 

гідність, роблячи все, що від неї залежне, домагаючись, зокрема, „пошани до 
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закону, прозорості владного діяння, правдомовності і свободи слова, поваги 

до людини та її болю“ [5, с.65].  

Серед численних завдань та проблем, які стоять перед УГКЦ, важливе 

місце займає подальший розвиток церквою христоцентричної складової 

своєї ідентичності у християнському житті її вірних через допомогу 

широкому українському суспільному загалу в досягненні праведного, 

морально досконалого життя на засадах науки Ісуса Христа. Це завдання є 

також передумовою і підґрунтям для наступного актуального завдання для 

УГКЦ, яким є підтвердження й реалізація основ Христової віри і 

католицької ідентичності цієї Церкви через структурне й територіальне 

поширення її та нову євангелізацію в Україні та в діаспорі. Зокрема, 

українські католики в діаспорі особливо потребують нових апостолів, щоб 

ця Церква там змогла виконати своє завдання із збереження та розвитку 

своєї ідентичності.  

УГКЦ, прагнучи бути засобом спасіння для українського народу, 

інкультурує себе в його великий скарб, будучи органічно поєднаною з його 

національними й релігійними традиціями, щоб відчути скрите насіння Слова 

Божого і зберегти та розвинути всі цінності, які Бог дав цьому народу і які 

становлять основу його майбутнього.  

Своє майбутнє й майбутнє українського народу УГКЦ бачить саме в 

родинах. А тому вона розглядає в якості своєї невід’ємної цілі й обов’язку 

засаду, щоб кожна людина доброї волі підтримувала і розвивала цінності й 

завдання родини. В цьому контексті УГКЦ визнає й підтримує сім’ю як 

головний шлях Церкви, який веде до Царства небесного через подружнє і 

родинне життя.  

Дуже важливим сьогоднішнім і майбутнім пасторальним завданням 

УГКЦ є нова євангелізація, зокрема – серед молоді. У євангелізації й 

катехизації захований скарб, яким вона може багато допомогти в прийдешні 

роки, тому що значна група молодіжних адресатів потребує катехизації з 

огляду на своє особливе – складне й проблемне суспільне й особисте 

становище.  

Нинішній досвід душпастирської діяльності УГКЦ та стан військової, 

правоохоронної і пенітенціарної сфери й сфери охорони здоров’я в 

українському суспільстві, а також позитивне суспільне поцінування цієї 

діяльності впродовж останнього десятиліття, а особливо – в останні три 

роки військових дій в Україні, роблять надзвичайно актуальним і суспільно 

корисним та ефективним подальше спеціальне душпастирювання Церкви у 

згаданих сферах з гармонійним і творчим узгодженням цієї діяльності на 

екуменічних засадах з іншими конфесіями.  

Наступною великою і важливою перспективною пасторальною функцією 

УГКЦ є харитативна діяльність як жива дияконія – служіння Церкви, котра 

набуває в ній сьогодні все ширшого й активнішого розмаху і яка покликана 
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охоплювати всіх людей і всі потреби й повинна втілювати усесторонню 

турботу, щоб розрадою й діяльною допомогою полегшити їхню участь.  

Живим і дієвим прикладом розвитку католицького розуміння 

солідарності є також багатолітній екуменічний діалог між різними 

християнськими церквами в західній українській діаспорі, котрий слугує 

також і позитивним досвідом для християнських церков в Україні. 

Дотримання УГКЦ принципу справедливого плюралізму і християнської 

єдності народу Божого в діалозі з іншими церквами допомагає цій Церкві 

також зберігати й розвивати екуменічні надбання власної ідентичності. На 

початку третього тисячоліття екуменізм як „імператив християнської 

свідомості“ є знаком надії для Церкви Христової, як підкреслював папа Іван 

Павло ІІ [6, с.8]. А тому великі християнські церкви в Україні є покликані до 

того, щоб бути одних помислів і говорити одним голосом.  

Разом з тим перед УГКЦ в її діяльності як на сході України, так і за її 

межами, стоїть важлива проблема адаптації душпастирської діяльності 

Церкви до особливостей історично домінуючого в тих регіонах 

православного оточення, що вимагає вироблення нових підходів до цієї 

діяльності з метою гармонійної співпраці та налагодження екуменічного 

порозуміння громад цієї Церкви з православними та протестантськими 

спільнотами. За останніх майже двадцять років завдяки діяльності цілого 

ряду парафій на сході й півдні України УГКЦ набула доволі значного 

досвіду цієї, так би мовити, «адаптивної» душпастирської діяльності в 

згаданих регіонах, котрий повинен стати фундаментом в подальшій 

діяльності церкви поза Західною Україною на засадах київської церковної 

традиції. 

Загалом, сучасний український католицизм має всі передумови для 

того, щоб оптимістично дивитися в завтрашній день з вірою і надією, 

ефективно реагуючи, з висоти свого більш ніж тисячолітнього досвіду, на 

різноманітні виклики сучасності й активно реалізуючи помісні та вселенські 

складові своєї ідентичності, своє «аджорнаменто» – діалог і співпрацю зі 

світом, а також всесторонньо поглиблюючи своє церковно-духовне життя й 

душпастирювання, бо від цього залежить майбутнє УГКЦ. 
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ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», 
Україна, м. Івано-Франківськ 

БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ КРЕДОЛОГІЇ ЯК 

НАУКИ ПРО РЕЛІГІЙНУ ВІРУ 

Сучасний системний, синтезуючий підхід до феномену релігійної віри 

як ідентифікатора релігії, зокрема християнства, передбачає поєднання 

доктринальних (віронавчальних) богословських і раціональних 

філософських передумови віри. Так, католицьке трактування віри розглядає 

її в якості фундаментальної духовної характеристики людського буття – 

«екзистенціалу», як її іменував Карл Ранер – один із найвидатніших 

католицьких теологів ХХ століття [3, с.ХІХ]. Під екзистенціалом мислитель, 

слідом за св. Августином і св. Томою Аквінським, розумів віру як мету і 

раціональне підґрунтя процесу взаємин людини і Бога, який для людини був 

і об’єктом, і джерелом віри. При цьому вчений наголошував на існуванні 

реальних природніх передумов для пізнання божественного, тобто – 

«природного початку віри», а саме – на онтологічному зв’язку цілісного 

людського буття з Богом, оскільки «акт віри повністю охоплює і залучає 

всю людину» [7, с.84 і 87]. Такий комплексний підхід до феномену віри був 

реалізований нами на прикладі католицизму [6] і спонукав нас до 

запровадження в науковий обіг інтегруючого терміну «кредологія» у 

значенні «вчення про віру», в основі якого лежить латинська назва 

християнського «Символу віри» – «Credo» і яким нами позначаються 

віронавчальні теоретичні програми, що спрямовані на формування й 

обґрунтування розуміння релігійної віри [5]. Ці теоретичні програми, як 

свідчить досвід теології і християнської філософії, сприяють глибшому 

пізнанню віри із застосуванням філософської і релігієзнавчої рефлексії, 

зокрема, комплексу раціональних аргументів віри, які є результатом 
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синтезування віронавчального (доктринального) і раціонально-

філософського тлумачення віри. Це на сьогодні підтверджено численними 

працями, в яких розкриваються взаємовідносини віри і розуму, 

антропологічні передумови філософської інтерпретації віри, вклад 

християнської філософії в дослідження феномену віри [див.: 5]. Таке 

трактування «кредології» узгоджується із сучасними тенденціями у справі 

обґрунтування й інтерпретації розуміння релігійної віри, зокрема, в 

сучасному католицизмі та в сучасному релігієзнавстві, що спрямовані на їх 

симфонічну співпрацю із релігійним середовищем в осмисленні релігійних 

феноменів. Це сприяє залученню певних, придатних для формування й 

обґрунтування католицького розуміння феномену релігійної віри, елементів 

теоретичного знання із різноманітних гуманітарних та теологічних галузей 

науки. Тож «кредологія» у нас постає як можливий комплексний синтез 

різноманітних елементів теоретичних напрацювань гуманітарних, 

природничих та теологічних галузей науки, спрямований на формування й 

обґрунтування ефективного розуміння феномену релігійної віри. Таке 

розуміння «кредології» узгоджується із сучасними тенденціями у справі 

обґрунтування й інтерпретації віри, зокрема, розуміння релігійної віри в  

сучасному католицизмі та із тими трендами в сучасному релігієзнавстві, що 

спрямовані на симфонічну співпрацю із релігійним середовищем в 

осмисленні релігійних феноменів [5].  

Проведений нами аналіз католицьких теологічних засад розуміння 

феномену християнської віри засвідчив, що дане явище трактується за своєю 

природою перш усього як духовне, яке тісно пов’язане із природою людини, 

а саме – із совістю та духовністю людини, а вже в результаті релігійно-

культової діяльності воно набуває як світоглядного наповнення, так і 

суспільної дії [5].  

На сьогодні є загальновизнаним як в теології, так і в релігієзнавстві і у 

філософії, що загальна структура віри складається із особистої прихильності 

й довіри до чогось, яка спонукує застосування рефлексії для глибшого 

пізнання свого предмету розгляду, при цьому сама рефлексія сприяє 

оформленню віри. Віра, яку ми піддаємо рефлексії, включає в себе певні 

попередні переконання, зокрема, прихильність і довіру до предмету віри, які 

є результатом такої рефлексії, що якраз і виявляється вірою, яку ми піддаємо 

майбутній рефлексії. Виходячи із цієї засади теологічне і філософське 

розуміння віри є методологічно близьке, незважаючи на, здавалося б, різні 

предмети теології (Бог) і філософії (сотворений світ), оскільки філософія 

«черпає з природного пізнання і …зважає на правди віри як масштаб, який 

уможливлює їй критикувати власні результати», чим філософія служить 

теології, надаючи їй у розпорядження поняттєво-методичний апарат, який 

остання потребує для опису правд віри [10, с.21-22].  
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Відтак філософія надає теології епістемологічну можливість 

раціонального пізнання і обґрунтування віри, завдяки чому, як стверджує 

Карл Ранер, теологія отримує необхідний ступінь рефлексії над вірою і тим 

самим її інтелектуальна особиста відповідальність означає присутність 

науковості, що складає основу інтелектуального оправдання віри [8, с.12-

13]. При цьому К. Ранер використав рефлексію трансцендентного в якості 

філософського інструменту для доведення духовного характеру людської 

природи, що є трансцендентною за своєю суттю, під якою він має на увазі 

готовність сприймати Одкровення як первинне джерело віри та історичний 

аспект філософської антропології [8, с.15]. Тому, наголошує вчений, не 

можливо витворити філософію абсолютно вільну від богослов’я, оскільки 

філософія звертає свої погляди до науки і до релігії, бо наукова пристрасть 

до розмірковування направлена у філософії на абсолютне [8, с.32-34]. 

Виходячи з цього, дослідження феномену християнської віри потребує 

творчого поєднання підходів богословського релігієзнавства і філософії до 

даного феномену. 

Бачення теологією, богословським релігієзнавством і філософією 

феномену релігійної віри сьогодні є надзвичайно важливою і актуальною 

методологічною науковою проблемою. Поєднання результатів аналізу даної 

проблеми цими трьома галузями науки допомагає глибше зрозуміти 

закономірності і засади духовного буття людини – релігійної віри, релігійної 

істини [4, с.94-95]. На цьому гносеологічному шляху саме феномен 

релігійної віри – віри в Бога як джерела релігії – є спільним як за предметом, 

так і об’єктом дослідження для теології, богословського релігієзнавства і 

філософії [1, с.70].  

Проблема місця теологічного, релігієзнавчого і філософського підходів 

у баченні феномену релігійної віри полягає в особливостях тлумачення 

теологією, релігієзнавством та філософією фундаментальної характеристики 

релігійної віри – поняття «священного», «сокровенного», чи «ієрофанії». 

Релігія в цих науках виступає результатом дії ряду чинників, серед яких 

провідне місце належить вірі, котра є виявом внутрішнього духовного стану 

людини у морально-суспільному відношенні і реалізується в релігійній 

свідомості та в релігійному досвіді [1, с.59-60; 2, с.465; 7, с.426 і 462]. 

З іншого боку, саме філософія разом з богослов’ям (завдяки Ісусу 

Христу і його вченню), як засвідчує Йозеф Ратцінґер (папа Бенедикт XVI), 

надала християнській вірі її першу образність, зокрема, стосовно питання 

смерті – справжнього життєвого питання людини як вищого вияву її буття, 

забезпечила його християнське трактування. Це стало підґрунтям зближення 

і, на переконання кардинала, навіть злиттям філософії і богослов’я: «фігура 

філософа стає образом Христа», котрий у воскресінні Лазаря постає як 

філософ, який дійсно дає відповідь, змінюючи смерть і тим самим змінюючи 

життя, а саме християнство виступає як істинна філософія, оскільки в ньому 
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чітко простежується методологічний зв’язок філософії і богослов’я на 

багатьох рівнях [9, с.23-24]. Тому, вважає вчений, зараз потрібна не стільки 

філософія, скільки гнозис, а точніше – доказове знання [9, с.38-39], а відтак 

«віра не загрожує філософії, але захищає її від всяких претензій гнозису», а 

філософія потрібна вірі, якій необхідна допитлива й шукаюча людина, що 

долає замкнутість і лише так віра «залишається вірною собі» [9, с.40]. 

Загалом, феномен релігійної віри в контексті філософських і 

богословсько-релігієзнавчих інтерпретацій постає ще недостатньо 

дослідженим предметом, кредологічний потенціал якого потребує 

подальшого дослідження. Разом з тим, філософське і богословсько-

релігієзнавче розуміння віри є методологічно близькими, що надає 

епістемологічну можливість раціонального пізнання і обґрунтування віри, 

що складає основу її інтелектуального виправдання. 
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КАТЕГОРІЯ "СВЯТІСТЬ" ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ТРАДИЦІЇ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ 

ВИМІРАХ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЦІННОСТЕЙ 

Сучасне релігієзнавство займається дослідженням онтологічних 

аспектів різних релігійних концептів, не виключенням є християнська 

концепція святості. Розробка базових теоретичних та методологічних 

підходів та методів до вивчення категорії "святість" у східній православній 

традиції формує її зміст, вказує на висхідну позицію та шлях дослідження, 

зокрема розкриває її моральний аспект та духовну основу. Вона узагальнює 

старі та опановує нові знання на предмет святості, дозволяє проникнути у 

сутність процесу формування ідеалу-зразку на шляху до досягнення 

святості, виявляє її тенденції та закономірності, дозволяє зробити з усього 

цього конкретні висновки та пропозиції.  

Розробка базових теоретичних та методологічних підходів та методів, 

понятійного апарату на предмет вивчення категорії "святість" у 

православній традиції свідчить про наявність сфери її практичного 

застосування, а науковий аналіз категорії – про її актуальність та 

затребуваність, виступаючи індикатором наукової дисципліни. Український 

дослідник М. Бойченко стверджує, що кожен дослідник має повне право 

приходити до системи знання по-своєму. На цьому етапі вартий уваги 

кінцевий результат, який визначається системними характеристиками 

знання. Таке розмаїття шляхів до результату не є повністю випадковим. 

Воно зумовлене тим, що кожен дослідник повинен рухатися до системи 

знання, орієнтуючись на іншу складову системи (іншу підсистему), яка є 

визначальною для усієї системи знання [2, с.16].  

Перебіг подій XX століття довів, що неможливо виховати нову людину 

без традиційних цінностей, тому у XXI столітті ми стали свідками та 

учасниками спроби відродити традицію, повернутися до тих світоглядних 

основ та моральних принципів, якими користувалися наші пращури, а саме, 

православної традиції. Православній церкві властива спадкоємність традицій. 

Це не лише дотримання суворих церковних канонів, рамки яких не можна 

переступити, а вірність Православ’ю та канонам Церкви. У цьому полягає 

одна із головних засад розуміння православної традиції, домінуючий принцип 

якої – принцип взаємної любові, взаємодопомоги, взаємоповаги. Така любов 

всеперемагаюча. Вона руйнує злобу, нерозуміння, ненависть.  
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Кожен відлік часу має свою поразку та перемогу. У нашому випадку це 

історичний шанс свідомо підійти до повсякденного сповідання своєї віри, 

врахувати помилки минулих століть, пам’ятаючи про християнські мотиви 

української культури. Українській православній традиції сьогодні важко 

перейняти усталений порядок, вивірений віками, незважаючи на те, що він 

просто вже існує. Перевага сучасності у тому, що ми маємо змогу 

переосмислити православну традицію, знову розставити акценти, 

відділяючи головне від другорядного, устав від традиції, догмати від 

звичаїв. Переосмислення православної традиції на сучасному етапі свідчить 

про просування морального закону. Оскільки святість – це моральний 

аспект, то сам образ святості наповнюється моральним змістом, а це, в свою 

чергу, свідчить про просування гідності кожної людини з почуттям 

співчутливості та справедливості. Тому суспільство, яке притримується 

традиційних поглядів, системи цінностей, завжди було сильним порівняно з 

тими, хто такі погляди не поділяв.  

Православна традиція неодноразово розглядалася науковцями у різному 

ключі, так, наприклад, в історичному контексті, культурологічному, етичній 

площині, нас цікавить її філософсько-релігієзнавчий аналіз на предмет 

святості. Такий історико-філософський та релігієзнавчий дискурс у 

контексті православ’я дозволяє нам проаналізувати святість як релігійну 

категорію, духовну модель ідеального способу життя. Тому, категоріальна 

схема традиції наступна: суб’єкт – об’єкт – відношення. Схематично її 

можна відобразити наступним чином : 

Схема 1.1 – Категоріальна схема традиції 

 

Об’єктом тут виступає категорія "святість" як явище, суб’єктом є 

людина, яка демонструє своє відношення до святості. Святість у 

православній традиції – це не лише фундаментальне поняття 

християнського вчення, яке передбачає духовний розвиток особистості і 

свідчить про її досконалість, це життєвий шлях, наслідування Христу.  

Однією з методологічних проблем розвитку духовності сучасного 

суспільства за православною традицією є його наповнення духом Христа. 
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Сьогодні на задану тематику у філософсько-релігієзнавчій думці 

недостатньо концептуальних праць, багатих не лише новими фактами, 

аналітичними спостереженнями, переконливими судженнями, а й новими 

узагальнюючими ідеями. Спільним теоретико-методологічним положенням 

у більшості наукових робіт даного характеру є визнання того, що мораль – 

це той фактор, який дозволяє керувати процесом впливу християнства на 

формування особистості. Відмінність подібних праць від богословських та 

священної книги Біблія полягає в тому, що у них відсутнє поняття про 

благодать, яка за вченням православної церкви турбується про людей. Адже, 

досить часто трапляється так, що людина отримує те, чого вона не 

заслуговує або на думку багатьох є негідною. Це свого роду незаслужена 

милість. Ось таке специфічне формулювання характеризує категорію 

"святість" у православ’ї.  

Потреба розкрити методологічну основу категорії "святість" через 

призму православної традиції у філософському та релігієзнавчому вимірах 

актуальна та затребувана суспільством загалом. Щоб досягти цієї мети, 

тобто концептуалізувати категорію "святість", її філософсько-релігійний 

зміст і сутність розуміння у дискурсі православної традиції, достатньо 

використати широке коло теоретико-методологічних підходів – у межах 

філософії, релігієзнавства, богослов’я та загальнонаукових методів, кожен із 

яких здатен висвітлити досліджувану проблему у певній площині, частково 

враховуючи людський психологічний фактор. Використання 

загальнонаукової методології у дослідженні категорії "святість" не лише 

виявляє предметний зміст, але й вказує на методологічний, пропонує 

критичний перегляд понятійного апарату та його чинників, що, в свою 

чергу, розкриває передумови та умови інтерпретації даного поняття на 

прикладі православної традиції у філософсько-релігієзнавчій площині. 

Висковки. Таким чином, теоретичні та методологічні підходи в аналізі 

проблематики дослідження базуються на всебічному взаємозв’язку у 

використанні загальнонаукових і специфічних методів. Загальнонаукові 

методи дослідження – історизму, системності, науковості тощо – спрямовані 

у нашому дослідження вони на всебічний аналіз категорії "святість" у 

філософсько-релігієзнавчій площині, виявлення її складових, етапів 

святості, наближенні до Бога. Усі разом вони допомагають визначити суть 

та зміст усіх елементів категорії "святість" у системі. 

Використання специфічних методів та принципів дослідження, а саме, 

толерантності, гендерного аналізу, герменевтичний підхід, філософський, 

історико-філософський та релігієзнавчий, богословський методи та інші 

дозволять нам проаналізувати категорію "святість" у православній традиції у 

площині філософсько-релігієзнавчого аналізу, відображаючи специфіку 

досліджуваної нами категорії "святість", а саме, об’єкт, предмет та завдання. У 

нашому випадку – це концептуалізація святості та релігієзнавчо-філософська 
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характеристика її змісту і сутності розуміння у дискурсі православної 

традиції. Будь-яке специфічне в дослідженні даного категоріального апарату 

полягає в тому, що воно демонструє, яким чином на прикладі православної 

традиції можна позбутися багатьох рис індивідуального характеру, а саме, 

пристрастей, зректися у такий спосіб земних спокус, утіх і благ, 

наближуючись до ореолу святості як ідеалу-зразку. 
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Філософія культури і філософська антропологія 
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НАСТУП СИМУЛЯКРІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ 

Постіндустріальна (Р. Арон) або інформаційна (М. Кастельс) епоха 

принесли інші ідеали та прагнення, сьогодні спостерігається занепад 

споконвічних цінностей і поява інших, далеких від традиційних культурних 

настанов. Позитивні риси національної психології руйнуються під впливом 

глобальної масової культури, яка вже є на сьогодні панівною формою 

культури. 
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Віртуалізація суспільства не може не відбиватися на віртуалізації 

масової культури. Сучасні дослідники доводять, що сутність цього явища 

зовсім не в інструментальності пошуку та його мотивованості полегшення 

людині доступу до чеснот культури. Навпаки: суть віртуалізації в 

наростаючому зміцненні речового середовища образами, віртуальними 

аналогами реальних явищ дійсності, які у свідомості людей набувають 

статусу цілком реальних [1, С.83-84]. 

Людина перестає відрізняти блага та спокуси реального і віртуального 

світів і занурюється у проблеми штучні так саме, як і у дійсно важливі для 

відносин людей та їх розвитку. Гуманізація сфери взаємодії перетворюється 

в додаткове відчуження від самої культури, нехай і у масовому вимірі. 

Ззовні все нормально: фани реальної діви перекочували до віртуального 

аналогу. Насправді підміна образів є підміна підстав сприйняття, готовність 

запозичити емоційні переконання на підставах цієї підміни. Так, симулякр 

починає виконувати роль вішалки емоційних станів, за яким сподівання на 

причетність до непричетного до спільноти. Спільноти, орієнтовані на 

симулякри, втрачають імунітет до будь-якого маніпулювання. 

Нові стандарти сприйняття та відтворення користуються попитом в 

українців, але важко зі зворотним показником, що потребує додаткових 

зусиль дослідження. Йдеться про креатив. 

Креатив сьогодні – це якби різновид репрезентації. В цьому напрямку 

позитивне дано як попадання в обійму з будь-якою репутацією. Тобто 

оцінка з мінусом та скандал теж є частини відтворення зразків масового 

споживання та за його характеристиками масової культурної продукції. Так 

народжуються «заплановані генії». Майбутня культурна подія 

проголошується позитивною до її відтворення (так звані світові прем’єри). 

Чия цінність створена креативним різновидом нової критики смаків за 

рахунок затрат виробника та його альянсу з медіа в просуванні продукції.  

Таким чином, можна дійти висновку, що у первинній мотивації індивіда 

свідоме і підсвідоме при споживанні культурних цінностей міняються 

місцями; симуляція та продукти симуляції – симулякри вважаються за 

повноцінні об’єкти масової культури разом з залишками обсягу масової 

продукції первинного ґатунку, який має тенденцію втрачати свої позиції.  
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ФІЛОСОФІЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ СУЧАСНОСТІ: АБО ЯК 

ЗАХИСТИТИ РОЗУМ ВІД СВАВІЛЛЯ ВАРВАРСТВА 

Сучасний світ стрімко змінює себе. Ще донедавна ця фраза означала 

карколомні перетворення усталених форм життя під потужним впливом 

новітніх технологій, глобалізації та ліберально-демократичних свобод. 

Зазвичай загрози світові вбачали в технократичному майбутньому як 

виклику традиційним гуманістичним цінностям, де людина з її потребами та 

домаганнями постає критерієм доцільності та справедливості світоустрою. 

Утім, нинішні зміни світу демонструють інший вектор ризиків. Вони 

виявляють себе не стільки у передвісниках постгуманізму (подолання 

людиноцентричної моделі світосприйняття) чи трансгуманізму 

(вдосконалення людської природи на підставі використання досягнень науки 

та технологій) майбутнього, скільки у намаганні минулого (традиційного 

світу) зберегти себе. Йдеться про його прагнення підпорядкувати власній 

парадигмі новітніх трансформацій світу. Ключовим моментом даного 

процесу є орієнтація на людину у її антропоцентричній модерній версії.  

Брексіт, президентська компанія в США, криза ЄС, військова агресія 

Росії в Україні та Сирії на тлі розгулу міжнародного тероризму ІДІЛ 

свідчать про потужну реакційну хвилю сучасності. З острахом 

спостерігаємо, як зійшлися в клінчі традиційне індустріальне суспільство та 

нова електронна епоха. Ще зовсім недавно здавалося, що процес витіснення 

новітніми технологіями традиційних форм життя став незворотнім. Утім, 

останні події світової історії свідчать про загрозливу тінь реваншу 

минулого, про його намагання перешкодити людству змінюватися та 

вдосконалюватись у пошуках щасливого життя. Мета даного виступу 

проаналізувати тенденції та зміни сучасної філософії, котрі засвідчують її 

прагнення протистояти даному процесу за допомоги укріплення 

раціональних позицій людської природи. Головну увагу зосереджено на 

антропотехнічному повороті сучасної філософії. Завдяки останньому 

сучасна філософія пропонує шляхи зміни філософсько-антропологічної 

версії людини, де на зміну «останній людині» (Ф. Ніцше) декаденсу 

модерних цінностей приходить нова постгуманістична людина.  

Теорія антропотехнічного повороту (П. Слотердайк) виявляє свій 

евристичний ресурс у дослідженні механізму виходу за межі класичного 

гуманізму на підставі посилення раціональної природи людини. 
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П. Слотердайк закликає: «Ти маєш змінити твоє життя», радше ніж «ти 

маєш змінити життя». Цей заклик спрямовує процес руйнування небажаних 

комунікативних практик із поля примусу суспільства у сферу 

індивідуальних трансформацій. 

Антропотехнічний поворот спирається на критику компенсаторської 

традиції філософської антропології, висхідним моментом якої є положення 

про людину як недостатню, неповноцінну та недосконалу істоту. Витоки 
такого уявлення про людину знаходять у філософії Ф. Ніцше, для якого людська 

істота є«продуктом випадку» і являє собою не що інше як місце розташування 

окремих імпульсів, котрі, стикаючись один із одним, творять людське 

життя.Взяти під контроль випадок пропонує П. Слотердайк сучасній 

філософії. На відміну від християнського проекту трансформації людської 

природи антропотехнічні практики сучасної філософії принципово зорієнтовані на 

конкретний практичний контекст та когнітивні здібності людини. Випадок 

визначають не тільки певні соціально-культурні умови (панівні інституції та 

ідеї), але й hexis, habitus, doxa та упередженість даного суспільства – те, що 

складає комунікативні структури та посилює інерцію суспільства. 

Подолання активізму, антропоцентризму та європоцентризму 

складають основні напрямки постгуманістичних змін. Головним чином вони 

стосуються перегляду модерної версії людини у вигляді самосвідомого 

суб‘єкта. Натомість пропонують версію людини, для котрої не її інтереси, а 

вимоги світу стають визначальними. Подолання суб’єктного активізму 

призводить до дезавуювання суб’єктноцентричного тлумачення культури. 

Суб’єкт як основний творець культури поступається домінуючим місцем 

іншим версіям людини, зокрема, людині як тілесній живій істоті. Внаслідок 

децентрації суб’єкта в культурі відбуваються епістемологічні зрушення на 

користь ефектів «виробництва присутності», коли не смисл, а спосіб 

присутності у світі постає у центрі уваги. Останнє визначає посилення 

практичного компонента мислення.  

Подолання антропоцентризму. Останній складає ключову ланку 

західного гуманізму і є одним з провідних напрямків таких змін. У сучасній 

думці говорять про постгуманістичні виклики антропоцентризму. Основний 

зміст цих викликів полягає у визнанні того, що не-людський фактор 

(машина, тварина, довкілля) не лише опосередковує, але й обумовлює певну 

культурно-історичну практику. Завдяки подоланню у культурі 

антропоцентричної редукції стає можливим врахування у ній не-людської 

активності. Теоретичним наслідком постгуманістичного виклику 

антропоцентризму є перегляд основних засад соціальної онтології. Тоді 

соціальне розглядають не лише у контексті різних практик людської 

активності, але й через звернення до не-людських агентів дії. 

Подолання європоцентризму. Йдеться про мисленевий європоцентризм. 

Визнання інших типів мислення як епістемологічно легітимних дозволяє 
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формувати освітні стратегії у площині плюральності онтологій. Ідея 

Зандкюлера про те, що Європу у філософській перспективі треба розуміти 

як транснаціональний суспільний і культурний простір, так і історію 

придушення іншого, відкриває перспективу імплементації у нову 

гуманітарну парадигму таких типів мислення, котрі знаходяться поза зоною 

впливу як активізму, так і антропоцентризму. 

Епоха Anthropocene (визначена перетворенням природи людською 

діяльністю) вимагає кардинальних змін в царині моралі та споживання. 

Адже досконалість та винятковість людини в антропотехнічній парадигмі 

Нomo sapiens luxus означає її спроможність задовольняти свої потреби не за 

рахунок інших (зокрема, довкілля), а завдяки радикальному їх обмеженню, 

завдяки перетворенню на скромну істоту, котра усвідомлює небезпечність 

власної природи. В сучасних умовах завдання філософії полягає у пошуках 

шляхів подолання локального опору тих психосоматичних та ментальних 

властивостей (особливу роль тут відіграють лінощі), котрі блокують 

вироблення  спроможної справлятися із загрозами варварства суспільства та 

дегуманізації особистості.  

Головною ознакою варварства слід вважати відмову від необхідності 

підпорядковувати життя ідеям розуму (закону, нормі, правилу), що визначає 

фундаментальну настанову європейської культури. В Україні саме 

варварство веде війну проти її наміру стати сучасною європейською 

країною. Ознаки дегуманізації сучасної людини полягає не в тому, що вона 

стала менш людянішою, ніж була раніше, а тому, що людина не зможе 

подолати свої лінощі та залишиться без змін.  

Модерність М. Вебер розглядає як тенденцію посилення раціонального 

компоненту в людському житті. Тоді як раціональне слід розуміти як 

практику узгодження засобів до цілей. Прикметно, що раціональні 

характеристики є ознаками західних суспільств. При цьому, М. Вебер 

переконаний, що останні не є кращими, ніж не-західні суспільства. 

Принциповою відмінністю між ними є їх ціннісна орієнтація та відповідні їй 

форми практики. Таким чином, раціональність узагальнює основні риси 

модерності у напрямку перетворенню людського життя у більш упорядковане, 

організоване, скероване, розраховане, очікуване та спрямоване в майбутнє, з 

одного боку, а з іншого – менш спонтанне, безпосереднє, невимушене, 

моторошне, жахливе, лячне, боязке, невизначене, хаотичне. Втім, ідея 

раціональності у модерну епоху зазнає перекручення у зв’язку з баналізацією 

Просвітництва. Суть цієї деформації полягає у тому, що проблема 

самовизначення людини обертається навколо «більш», тоді як «менш» 

віддається на поталу «темному боку людської природи». Ось чому, 

П. Слотердайк визначає європейське Просвітництво як кризу форми або як 

експеримент на линві. 
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ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ В ДИСКУРСЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ТРАДИЦИОНАЛИЗМА 

Сегодня можно уверенно сказать, что мировоззренческая ситуация, в 

которой западное человечество встретило XXI век, является куда более 

сложной, нежели та, в которой оно встречало век XX. Если тогда «солнце» 

Модерна только начинало клониться к закату, то в начале третьего 

тысячелетия, по мнению Ж. Деррида и Ж. Бодрийяра, оно бросает последние 

лучи на породившую его цивилизацию. В такой ситуации обретает новую 

актуальность пересмотр классических определений культуры, истории, 

прогресса и других, ставших нормативными в Новое время. И важной чертой 

современности является то, что этот пересмотр может быть произведён как с 

позиции постмодернистов, составляющих авангард западной культуры, так 

и с позиции учений, реконструирующих парадигму Премодерна. Одному из 

них – интегральному традиционализму – и посвящена предлагаемая работа. 

Цель данного исследования – раскрыть понятие культуры с позиции 

интегрального традиционализма. 

Указанное учение было сформулировано в первой половине XX века 

французским мыслителем Рене Геноном и развито его последователями. Его 

главная особенность состоит в том, что все знания о частных областях 

проявленного мира (природе, культуре, науке, искусстве, политике и др.) 

традиционалисты выводят из фундаментальной метафизики, реконструкция 

которой производится путём интуитивного проникновения в тайный смысл 

священных писаний. Эта единая метафизика, по их убеждению, на Востоке 

полнее всего проявлена в доктрине Адвайта Веданты, а на Западе – в учении 

Платона и неоплатоников. В согласии с ней именно дух (Мир Идей 

Платона) понимается как Бытие и Знание, тогда как материя (χώρα древних 

греков или materia prima схоластов) соотносится с понятием Небытия (μή ὄν) 

и Неведения; сам же физический космос выступает плодом соединения этих 

начал. Р. Генон отмечает, что в мире, на протяжении цикла его развития 

(инд. Манвантара), действуют две силы – одна притягивает его к Бытию, 

другая отталкивает в сторону Небытия (Эмпедокл называл их Любовью и 

Враждой); из них первая доминирует в первой половине цикла, а вторая – во 

второй [1, с.15]. 

Проявлением силы всеобщего притяжения и выступает Примордиальная 

Традиция, которая действует в мире через частные «традиционные формы» 
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(ортодоксальные религии и духовные учения). В общем виде их, по мысли 

Р. Генона, можно представить как ветви одного дерева или рукава одной реки. 

Каждая такая форма, будучи адаптацией единого знания к конкретным 

условиям места и времени, порождает уникальную и самобытную культуру – 

дальнейшее применение частной доктрины (напр. христианского учения) к 

различным областям человеческой жизни. Примером такого «применения» 

может служить библейская история о посещении Авраама тремя ангелами в 

обличии странников, ставшая основой обычая гостеприимства, который 

сохранился у некоторых христианских и мусульманских народов Азии. Среди 

других примеров можно вспомнить иудео-христианский обычай посвящать 

молитве седьмой день недели в память об отдыхе Господа в седьмой день 

Творения или о воскресении из мёртвых Иисуса Христа. Иными словами, 

разные культуры предстают в этой модели ничем иным, как «цветением» 

различных ветвей Древа Примордиальной Традиции. 

Сам термин «культура» (от лат. cultura – возделывание, воспитание, 

образование) возник в Древнем Риме и был связан с организующим 

действием человека на природу, под которой понималась как внешняя среда 

его обитания, так и собственное телесно-душевное начало (именно в 

отношении последнего возникли понятия «физической культуры» и 

философии как «культуры души»). По мнению М. Элиаде – представителя 

«научного» традиционализма – это действие всегда понималось как 

подражание космогоническому акту, совершённому богами in illo tempore. 

Его целью было создание «ойкумены» – жизненного пространства человека, 

упорядоченного в соответствии с божественными образцами. Эти образцы – 

принципы устройства дома, города или государства, обряды по случаю 

рождения, свадьбы и смерти и др. – были даны людям мифическими 

первопредками, мудрецами (такими как Яо и Шунь в Древнем Китае), 

богами или героями, а их постоянное воспроизведение составляло основу 

жизни традиционного общества [3, с.27-28]. Как отмечает М. Элиаде, 

именно связь прошлого с «центром» и «бытием», а будущего – с «окраиной» 

и «небытием» в сознании традиционных обществ объясняет устойчивый 

консерватизм их культур [4]. 

Однако, по мнению традиционалистов, далеко не все традиции являются 

ортодоксальными, то есть выступают «правильной и законной» адаптацией 

высшего знания. Гетеродоксия (учение, содержащее ошибки) возникает по 

причине искажения этих традиций индивидуальной волей и невежеством их 

представителей, что происходит под воздействием «центробежной» силы, 

влекущей мир в сторону Небытия. Впрочем, в условиях «железного века» 

такие повреждения происходят со всеми традициями, что сводит различие 

между орто- и гетеродоксией к их глубине и масштабу. Наиболее типичным 

примером гетеродоксии на Западе Р. Генон считает протестантизм, а среди 

прочих – гомеровскую мифологию и греко-римское язычество [1, с.72; 2, с.84]. 
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Соответственно, и культура, основанная на подобной традиции (которую 

можно сравнить с «полусухой веткой»), будет содержать элементы, 

происходящие от этих «повреждений». Такова природа жестоких обычаев 

(человеческих жертвоприношений, гладиаторских боёв, сожжения еретиков, 

угнетения женщин и др.), нравственной анархии, «священных войн» и прочих 

явлений, хорошо известных из истории религий. 

И наконец, светская культура, которая может произойти только от 

культуры второго типа (как это было в Античности и в Новое время), 

является ещё большим искривлением ткани изначальной («материнской») 

культуры, идеи и образы которой остаются жить в коллективном 

бессознательном («мифосе») даже самого «прогрессивного» общества. Но 

поскольку, согласно учению традиционалистов, подлинным бытием 

обладает только Мир Идей, то даже светская культура, в целом его 

отрицающая, суть не что иное, как его проявление, только случайно и 

произвольно изменённое в соответствии с мыслями и желаниями отдельных 

людей. Иллюстрацией этих утверждений может служить теория архетипов 

К. Юнга и концепция «крипторелигиозности» М. Элиаде [3, с.24]. 

Подводя итоги, следует сказать, что культура в дискурсе интегрального 

традиционализма рассматривается как приложение частной традиционной 

доктрины (мифологии, вероучения) к различным сферам человеческой 

жизни. По мнению Р. Генона и его последователей, человек в традиционных 

обществах не был «автором» и «творцом» культуры, а понимался лишь как 

посредник (вроде платоновского «Демиурга»), организующий природное и 

социальное пространство в соответствии с сакральными образцами. Всё 

здание такой культуры непременно строилось «сверху вниз» и было 

проявлением «центростремительной» силы, уподобляющей земной мир 

области вечных принципов. Однако под действием обратной силы, 

преобладание которой составляет сущность «железного века», как сами 

духовные традиции, так и производные от них культуры претерпели ряд 

деформаций. Торжество этой силы, по убеждению традиционалистов, и 

породило светскую культуру современного Запада, в которой 

индивидуализм, культ прогресса, ускоренный темп жизни и моральный 

анархизм напрямую следуют из отрицания Мира Идей. 
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доцент, к.філос.н., доцент кафедри філософії і суспільних наук 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», 
Україна, м. Полтава 

ЛЮДИНА І МЕДИЦИНА В ЕПОХУ ПОСТСУЧАСНОСТІ 

Постсучасність суперечлива та непередбачувана як в політичному, так і 

в соціальному плані, адже разючі відмінності в умовах та якості життя 

різних країн призводять до збільшення рівня нелегальної міграції, 

розбалансованості зайнятості населення в різних сферах суспільної 

життєдіяльності, проблем народжуваності та смертності тощо. Актуальними 

стають соціально-природничі суперечності. «Під впливом масового 

конвеєрного виробництва, повсякденної метушні в гонитві за хлібом 

насущним сучасна людина зробилася одноманітною, морально, естетично і 

емоційно нерозвинутою» [1, с.191]. 

Небезпечними є також і антропологічні трансформації, адже 

раціоналізовані форми соціалізації людини породжують феномен 

«постлюдяності», коли життя повністю регламентується не лише 

соціальними, а й технологічними чинниками, відбуваються деформації 

психічної та емоційно-чуттєвої сфери, звична вербальна комунікація 

замінюється мережевими ерзацами, про це влучно зауважує Е.Фромм. 

Стрімкий розвиток біосоціальних технологій, усвідомлення впливу 

останніх на існування та виживання людини в ХХ-ХХІ ст., створення 

цілого арсеналу методик та інструментів самовдосконалення або 

лікування, актуалізували проблему контролю та управління 

біосоціальними впливами на здоров’я людини. Реальністю стають 

наноінженерні, молекулярно-біологічні, геномні, комп’ютерно-мережеві 

технології, проводяться успішні дослідження в царині нанороботів, 

нейрочипів і штучного інтелекту, відбувається трансформація Homo 

sapiens у Homo intelligens (Й. Масуда). 

Біосоціальні технології вважливі як для людей, що не мають суттєвих 

проблем зі здоров’ям (для удосконалення стану і функцій фізичного тіла), 

так і для осіб з обмеженнями життєдіяльності, оскільки в останньому 

випадку біосоціальні технології перетворюються на інструменти надання 

зовнішньої допомоги у формуванні, збереженні, реабілітації і збагаченні 

здоров’я (лікування і повернення до нормального стану життєдіяльності 

фізичного тіла). У цьому контексті варто наголосити на досягненнях 

генної інженерії особливо у сфері трансплантології. Так, використання 

стовбурових клітин крові дасть змогу здійснювати нарощування та 

оновлення внутрішніх органів людини. Проте, варто пам’ятати, що 
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результати біотехнологічних досліджень можуть бути використані в 

немедичних і корисливих цілях, наприклад, як біологічна зброя або як 

інструменти соціального контролю чи як засоби для вдосконалення 

фізичних тіл, що в підсумку призведе до серйозних небезпек: зазіхання на 

свободу, безпеку як людини, так і всієї живої природи [2, с.209].  

ХХІ ст. характеризується стрімким поширенням та «омолодженням» 

хвороб мозку, якщо раніше деменція та хвороба Альцгеймера вражали в 

основному літніх людей, то останнім часом жертвами цих страшних 

захворювань стають люди у більш молодому віці, тому нагальною є потреба 

розробки та вдосконалення технології нейрочипів та створення 

нейроімплантантів, які дозволять виліковувати хвороби мозку шляхом 

дублювання втрачених природних функцій штучним чипом або створити 

біологічний суперкомп’ютер (О.О.Литвин). 

Як зауважують Кутько І.І. та Матюшенко І.Ю., сьогодні відбувається 

революція в медицині з точки зору уявлень про етіологію, патогенез і 

лікування хвороб людини, що пов’язано з досягненнями в галузі 

молекулярної біології і генетики, молекулярної медицини і фармакології.  

Сучасна людина потрапляє в пастку власного егоїзму, зваблена 

можливістю (загалом примарною) перетворити навколишній світ у 

предметну сферу власного саморозвитку та самовдосконалення. Сумним та 

загрозливим видається пророцтво А.Печчеї, що порушуючи екологічну 

рівновагу і постійно скорочуючи життєзабезпечуючі ресурси планети, 

людина врешті решт сама розправиться зі своїм власним видом не гірше 

атомної бомби [3, с.64-65]. 
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аспірант Національного університету Фізичного виховання і  спорту України, 

Україна, м. Київ 

АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУТТЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Аналізуючи питання сутності аксіологічних засад буття людської 

особи-стості, варто зазначити, що вона завжди перебуває у відповідній 

системі цінностей, предмети і явища яких призначені задовольняти її 

потреби. Причому, цінність завжди є способом життєдіяльності особистості. 

Разом з тим цінності, утворюють певну ієрархію, оскільки для особистості 

різні цінності мають різне значення та смисл. Більш того, ієрархічна 

побудова цінностей завжди має особистісний та конкретно-історичний 

зміст, оскільки однакові явища та предмети для тієї чи іншої особистості 

можуть складати різний ціннісний вимір, тому, що в різні історичні часи 

вона перебуває не лише у відповідній історичній, а й індивідуальній 

динаміці цінностей, що детермінують її життєвий шлях. 

Відомо, що існують такі вищі цінності буття, які є найбільш загальними 

для людей, як істина, свобода, добро, сенс життя, справедливість, що є 

мегапотребами і вкрай важливими для особистості, обмеження яких в решті-

решт деформує особистість та обумовлює невизначеність її майбутнього. 

Зазначені буттєві цінності сприймаються особистістю як сенс її життя. 

Питання вищих цінностей, насамперед смислу життя пов’язане з таким 

явищем як «екзистенціальний вакуум» в умовах якого перебуває 

особистість, яка заплуталась в цінностях та перебуває в стані їх пошуку та 

осмислення. Причому, аналізуючи питання сутності будь-якої системи 

цінностей, слід мати на увазі, що вона формується в певному культурному 

середовищі не стихійно, а під впливом того духовного стану, в якому 

перебуває суспільство.  

Ось чому потребує глибокого осмислення теза німецького соціолога ХХ 

ст. К. Манхейма про те, що система цінностей, яка визначає сутність будь-

якого суспільства, або певне культурне середовище, є результатом тієї 

духовної роботи, яка здійснюється усім суспільством [1, c.169]. Тому, 

результатом духовної роботи суспільства є усвідомлення сутності 

взаємозв’язку та нерозривної єдності великої ціннісної тріади : Дух, – 

Свобода, – Особистість, яка в аксіології набула статусу загальнолюдських 

цінностей, що визначають саме соціальну домінанту орієнтації особистості 

на всіх етапах суспільного розвитку.  

Більш того, важливою складовою соціальної домінанти орієнтації 

особи-стості є як матеріальні, так і духовні цінності, основу яких складають 

різні явища. В такому розумінні матеріальні цінності слід розглядати як 
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ціннісні характеристики предметів, що мають для особистості важливе 

значення, в той час як духовні цінності визначає інша сутність, саме 

ціннісних уявлень, що містять в собі приписово-оцінювальний смисл та 

визначають її поведінку. «Правові, моральні, естетичні та інші уявлення по 

відношенню до окремого індивіда, – зазначає О.Г. Дробницький, – часто-

густо відіграють роль готових формул, які слугують для нього орієнтиром у 

соціальній дійсності і певним чином впливають на його поведінку… 

Роблячи їх об’єктом своїх інтересів, індивід відповідним чином направляє 

свою діяльність» [2, c.33].  

Варто сказати, що зазначені правові, моральні, естетичні уявлення, що 

слугують орієнтиром для особистості у соціальній дійсності та визначають її 

життєву стратегію є суттєвою складовою ціннісно-смислового універсуму, 

поза яким вкрай проблематичне всебічне дослідження питання 

аксіологічних засад буття людської особистості. «Світ, – наголошує 

С. Кримський, – конструюється як ціннісно-смисловий універсум (ЦСУ). 

Для сучасної філософії, якщо інтерпретувати її головне питання з точки зору 

єдності мислення і буття, ЦСУ є предметним полем фундаментальної 

філософської проблематики» [3, c.27]. Разом з тим, конструювання світу, як 

цілісно-смислового універсаму, багато в чому можливе саме завдяки тому, 

що сама цінність є певною інтеграцією значень, що розкривають його 

багатогранність і глибину та обумовлюють не лише поведінку особистості, 

а, й пріоритети її життєвої стратегії. «Цінність, – не без підстав, зазначає 

Л.Н. Столович, – це особливий сплав значень, які визначають речові-

предметні властивості явищ і в той же час виражають практичне та емоційне 

ставлення до них  людини» [4, c.10]. 

Причому, практичне та емоційне ставлення особистості до значень, що 

визначають речові-предметні властивості явищ можливе лише тоді, коли 

цін-ності набувають якості особистісного соціального і культурного 

значення певних явищ об’єктивного світу. «Цінності, – зазначає 

Н.А. Корнієнко, – утворюють невід’ємний компонент нормативної 

(нематеріальної) культури будь-якого суспільства і являють собою такі 

уявлення про бажане, які впливають на свідомо здійснений людиною вибір 

того чи іншого типу поведінки» [5, c.6]. В свою чергу той чи інший тип 

поведінки особистості, що є результатом її свідомого вибору, слід розуміти 

як суттєву ознаку її життєвого світу.   

Ось чому, актуальність аналізу ціннісного виміру життєвого світу 

особи-стості обумовлена тим, що саме аксіологічна проблематика є 

важливою складовою філософського знання, за допомогою якої філософія 

присутня у її практичному житті, визначаючи її життєві орієнтири, нахили 

та уподобання. Адже життєдіяльність особистості, її життєві орієнтири 

формуються в значній мірі під впливом гуманітарного знання, що дає 

можливість узагальнювати етичні, естетичні, політичні, економічні, 
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релігійні ідеї, що є винятково значимими для будь-якої культури. В 

контексті нашого аналізу привертає увагу позиція, обґрунтована 

В. Лекторським про те, що «життєвий світ людини – це історичне і 

культурне поняття. Він багато разів змінювався і був різним у різних 

культурах. При цьому він завжди зберігав певні інваріанти» [6, c.32].  

Отже, формування ціннісного світу особистості як соціокультурного 

фено-мена відбувається у єдності з культурою, що є продуктом суспільно-

історичного розвитку суспільства. В свою чергу культурі притаманний 

відповідний особистісний ідеал, суттєвою складовою якого є ціннісні 

орієнта-ції, переконання та пріоритети. Разом з тим, сенс життя не лише 

духовне поняття, тому що особистість завжди «накладає» його бачення на 

відповідну матеріальну діяльність, зокрема спортивну, реалізуючи в ній свої 

життєві цілі та смисли. В такому разі «сенс життя, – наголошує В.І. Муляр, – 

«екзаменує» індивідуальну самореалізацію на ступінь її адекватності 

потенційним можливостям людини. А масштаб діяльної самореалізації 

порівнюється з масштабом сенсожиттєвих сподівань особистості в умовах 

того соціуму, де здійснюється життєдіяльність цієї особистості» [7, c.28-29] 

Отже, успіх «екзаменування» сенсом життя самореалізації на ступінь її 

адекватності потенційним можливостям особистості багато в чому залежить 

від прояву таких її сутнісних сил, як воля, потреби, інтереси, знання, 

переконання, що є об’єктом уваги представників різних філософських шкіл 

та напрямів. 
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ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 

П. ФЛОРЕНСКОГО И Г. ФЛОРОВСКОГО 

Среди существующих многочисленных подходов к типологизации 

культуры привлекает внимание выделение типов «дневной» и «ночной» 

культуры о. Павлом Флоренским и о. Георгием Флоровским. Несмотря на 

наличие обширной литературы о творчестве обоих неординарных 

мыслителей, сравнительный анализ этих их концепций пока не проводился. 

Остается невыясненным, насколько схожие или, напротив, несхожие 

явления культуры о. Павел и о. Георгий имели в виду под типом «дневной» 

и, соответственно, «ночной» культуры. Прояснение этого положения 

составляет цель данной работы. 

Прежде всего, рассмотрим смысловое наполнение выделяемых типов, 

которое предлагают мыслители.  

Так, П. Флоренский «дневную» культуру характеризует как цветущую 
пору, соответствующую VII и VI, XIV и XV векам европейской истории, это «век 

утонченности и переутонченности», господство рациональности и научного 

мировоззрения; философия, по его мнению, есть порождение «дневного» 

сознания, она «есть дело рассекающей ясности дневного света» [2, с.74]. 

«Ночная» культура в трактовке П. Флоренского – это архаическая 

культура, соответствующая периоду Западноевропейского Средневековья. 

Образ ночи здесь использован не в значении мрака невежества, а в смысле 

открытости «ночной душе», это «ночь архаизма». Это время «ино-

культурно», «свое-культурно», «свое-бытно». Для этого периода характерно 

отвращение от рациональности, оживление религиозных интересов, 

растущее увлечение мистикой, разочарование в естествознании как системе 

понимания и голоса сомнения по адресу гуманизма [2, с.74,92]. 

В качестве эквивалентов «дневной» и «ночной» культуре 

П. Флоренский употребляет понятия «возрожденская» и «средневековая» [1, 

с.38-39]. Тип «возрожденской» культуры соответствует «дневному» типу и 

характеризуется органичностью, объективностью, конкретностью, 

самособранностью. Напротив, тип «средневековой» или «ночной» культуры 

характеризуется раздробленностью, субъективностью, отвлеченностью, 

поверхностностью [1, с.38-39]. 

Интересно, что среди данных характеристик наряду с однопорядковыми-

противоположными (самособранность / раздробленность, объективность / 
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субъективность, конкретность / отвлеченность), содержатся два 

неоднопорядковых. Так, тип «возрожденской» («дневной») культуры 

П. Флоренским определен как органичный. Следует ли тип «средневековой» 

(«ночной») культуры признать неорганичным? По-видимому, нет, так как 

всякий период культуры есть органичным, если его наступление это 

объективный процесс, происходящий под воздействием объективных же 

обстоятельств. «Средневековому» («ночному») тип культуры, по мнению 

П. Флоренского, присуще качество поверхностности. Означает ли это, что 

противоположный тип характеризуется особой глубиной? Ответить можно 

положительно, только если в качестве таковой признать глубину 

проникновения в естествознание, рациональность и логику. 

Следует также отметить, что идея выделяемых П. Флоренским двух 

культур включена в его более широкую концепцию ритмичности и 

цикличности в культуре в целом. О своих взглядах он пишет: «Руководящая 

тема культурно-исторических воззрений Флоренского – отрицание 

культуры, как единого во времени и в пространстве процесса с вытекающим 

отсюда отрицанием эволюции и прогресса культуры» [1, с.38]. Типы 

«дневной» и «ночной» культуры предстают как поочередно сменяющие 

друг друга части единого культурного цикла, причем каждый «дневной» 

этап связан с предшествовавшим ему дневным же, и каждый «ночной» этап, 

соответственно, с предшествовавшим «ночным». 

Г. Флоровский, напротив, свою типологию разрабатывает на локальном 

материале русской культуры. Он дает следующее «различие духовных и 

душевных установок» в выделяемых им типах. Носитель «дневной» 

культуры – меньшинство (книжное или культурное меньшинство). Это 

культура духа и ума, это и «умная» культура [3, с.3]. Следует отметить, что 

в данном случае Г. Флоровский рассуждает в контексте исихастской 

антропологии, т.е. присущего ей различения разума (рассудка) – души – 

духа – и, собственно, ума (понимаемого как образ Божий в человеке). 

«Ночную» культуру Г. Флоровский называет «второй культурой». Это 

своеобразный синкретизм, в котором местные языческие «переживания» 

сплавляются с бродячими мотивами древней мифологии и христианского 

воображения. Это «кипящая и бурная лава», «область мечтания и 

воображения», «синкретические “басни”». Эта вторая жизнь протекает под 

спудом и не часто прорывается на историческую поверхность. <…> 

«“ночное” воображение слишком долго и слишком упорно укрывается и 

ускользает от “умного” испытания, поверки и очищения» [3, с.3]. 

Очевидно, что для П. Флоренского «дневная» и «ночная» культуры есть 

«равновесомые», оба имеющие право на существование типы. Г.Флоровский 

же считает, что «ночная» культура должна быть изменена (поверена, 

испытана, очищена) «дневной» культурой. 
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П. Флоренский, выделяя типы культуры по аналогии смены времени 

суток (день / ночь) или состояний организма человека (сон / бодрствование), 
включает культурный процесс в объективно-планетарный и антропологический 
контекст. Г.Флоровский, напротив, под «ночной» культурой понимает пережитки 
«доисторического», т.е. дохристианского прошлого Руси, язычество, не желающее 

уходить с исторической сцены и мимикрирующее, «сплавляющееся» с новым 

христианским мировоззрением. Следовательно, «ночная» культура анти-

исторична, излишня, «область мечтания и воображения». 

Конкретизируя свои выводы, Г. Флоровский пишет: «Изъян и слабость 

древнерусского духовного развития состоит отчасти в недостаточности 

аскетического закала (и совсем уже не в чрезмерности аскетизма), в 

недостаточной “одухотворенности” души, в чрезмерной “душевности” или 

“поэтичности”, в духовной неоформленности душевной стихии. Если 

угодно, в стихийности…<…> Нужно различать: речь идет сейчас не о 

недостаточности “научного” рационализма, – разложение “душевности” 

рассудком или рассудочным сомнением есть снова болезнь и не меньшая, 

чем и самая мечтательность; речь идет о духовной сублимации и 

преображении душевного в духовное через “умную” аскезу, через 

восхождение к умному видению и созерцаниям… Путь идет не от 

“наивности” к “сознательности”, и не от “веры” к “знанию” и не от 

доверчивости к недоверию и критике» [3, с.3-4]. 

Отсюда очевидно, что тип культуры, аналогичный типу 

«возрожденской» («дневной») культуры П. Флоренского (с присущим 

господством рациональности, логической ясности и научного 

мировоззрения), Г. Флоровским рассматривается как болезнь и по низкому 

уровню своей значимости ставится на одну ступень с его (Г. Флоровского) 

типом «ночной» (фактически языческой) культуры. «Ночная» же культура 

П. Флоренского оказывается вместилищем как «ночной», так и «дневной» 

культур в трактовке Г. Флоровского.  

Таким образом, для Г. Флоровского критерием выделения «дневного» и 

«ночного» типов является соответствие культуры православно-

христианской, аскетической, фактически исихастской традиции. Для 

П. Флоренского же таким критерием является базовый для культуры тип 

рефлексии, близость культуры к широко понимаемому религиозно-

мистическому или, напротив, научно-рациональному сознанию. 
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ОБРАЗЫ КОНФОРМИСТОВ В РОМАНЕ 

Д. МЕРЕЖКОВСКОГО «ЮЛИАН ОТСТУПНИК». 

КОНФОРМИЗМ КАК КОНСТАНТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Роман Дмитрия Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник» 

вышел в свет в 1895 г. Он представляет собой первую книгу историко-

философской трилогии «Христос и Антихрист». Героем второго романа 

трилогии  является Леонардо да Винчи; третий роман посвящён конфликту 

Петра 1 со своим сыном. Будучи философствующим писателем, 

Мережковский ставил стержневой задачей трилогии показать проходящую 

через мировую историю борьбу языческого и христианского принципов. Но 

как нередко бывает в художественной литературе, более удачным в 

повествовательной ткани произведения оказывается не решение 

сконструированной автором сверхзадачи, а, так сказать, «сопутствующие», 

«привходящие» элементы нарратива. В этом плане нас привлекли образы 

конформистов в романе о Юлиане.  

Кратко напомним исторический контекст, в котором действуют 

персонажи. После Миланского эдикта Константина и Лициния (313 г.) 

христианство становится господствующей религией Римской империи. 

Между прочим, сам Константин, впоследствии признанный 

«равноапостольным», крестился лишь перед смертью, причём от епископа-

арианина. При преемнике Константина Констанции императорский двор, 

равно как почти все должностные лица громадного административного 

аппарата империи уже исповедуют новую веру. Кажется, что языческие 

боги повергнуты навсегда. Но наступает неожиданное возвращение прежних 

богов: в ходе междоусобной войны в 361 г. на престол всходит двоюродный 

брат Констанция Юлиан. Он лишает своего покровительства христианскую 

церковь и стремится восстановить языческую веру. Впрочем, попытка 

Юлиана оказывается неудачной, главным образом вследствие 

кратковременности его правления – в июне 363 г. император-отступник 
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гибнет в войне с персами. После его смерти властвующая элита Римской 

империи окончательно возвращается к христианству. 

С точки зрения заявленной нами проблематики выглядит интересной 

следующая метафора: правление Юлиана – это как бы поставленный самой 

историей эксперимент, призванный отделить искренне верующих от 

конформистов. (Кстати, именно эта мысль является, на наш взгляд, 

основным смысловым стержнем другого великого произведения о Юлиане – 

драматической дилогии Г. Ибсена «Кесарь и Галилеянин»). С 

головокружительной для истории быстротой происходит смена «выгодной» 

веры: вдруг христианство перестаёт быть выгодным, язычество вновь 

приносит успех; но через полтора года снова успех приносит христианство, 

а язычество становится даже опасным для адептов.  

Как же реагируют на эти религиозные метаморфозы персонажи романа? 

Сначала рассмотрим, так сказать, «мелких» конформистов, чтобы затем 

уделить внимание «крупному».  

В финале романа наблюдаем забавную сцену: сапожника Цикумбрия 

влекут в тюрьму за разграбление церкви. Цикумбрий исповедовал 

христианство, но при Юлиане до него дошёл слух, будто император 

поощряет разрушение христианских церквей. Затесавшись в толпу, 

сапожник подуськивает разрушителей.  Теперь на него донесли, будто он 

украл церковную утварь. Его спрашивают, кто он, собственно, христианин 

или язычник. Цикумбрий отвечает: «Не знаю, благодетели, сам не знаю! До 

императора Константина приносил я жертвы богам. Потом крестили. При 

Констанции сделался арианином. Потом эллины вошли в силу. Я – к 

эллинам. А теперь опять, видно, по-старому. Хочу покаяться, в церковь 

арианскую вернуться. … Покорен властям, а ведь вот никак в истинную 

веру попасть не могу. Всё мимо! Либо рано, либо поздно.» [5, с.293-294].  

К злоключениям несчастного сапожника проявляют участие два более 

удачливых конформиста. Чиновник квестуры Марк Авзоний при Юлиане 

был смотрителем больницы Аполлона, где находили приют нищие, 

странники и калеки. Император уличил смотрителя в воровстве, но 

помиловал. При новой власти Авзоний  сменил и хламиду, и веру. Впрочем, 

без привычки он не в силах достоять до конца службы, да и риторический 

слог христианского проповедника  ему не по вкусу, но Авзоний старательно 

разыгрывает искренность [5, с.291-292].  

В отличие от него, более крупный чиновник Гаргилиан не утруждает 

себя показным лицедейством. При Констанции Гаргилиан принадлежал к 

кружку афинских интеллектуалов, где был известен как изысканный гурман. 

С его точки зрения, гастрономия – чуть ли не высшее из искусств; он 

безошибочно различает по вкусу британских, остийских, тарентийских 

устриц. Смакование разнообразных блюд – смысл его жизни. Кажется, что 

столь плотский человек не способен проникнуться христианской 
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духовностью. В финале романа квестор Гаргилиан сетует, что опоздал на 

христианскую службу. Своему изумлённому приятелю Анатолию, 

оставшемуся язычником, Гаргилиан невозмутимо объясняет: «У меня одно 

верование, что галилейские повара нисколько не хуже эллинских. А постные 

блюда – объедение. … Не всё ли равно, друзья мои, съесть хороший обед в 

честь бога Меркурия или в честь святого Меркурия. Предрассудки!» [5, 

с.292]. Подлинная вера гурмана остаётся неизменной. Язычество, 

христианство и всё им подобное, – всего лишь мишура, скрывающая 

неистребимое желание всегда вкусно кушать.  

Но приспособленчество заурядных чиновников меркнет перед 

искусством гроссмейстера конформизма – придворного ритора Гэкеболия. 

Это реальный исторический персонаж. Правда, обычно его имя 

транскрибируют как «Екиволий». (Во всяком случае, именно под таким 

именем он фигурирует в пьесе Г. Ибсена и в романе Гора Видала «Император 

Юлиан»). В юности Гэкеболий служил в храме Астарты, бродяжничал. 

Закончив риторскую школу, он стал учителем красноречия. В последние 

годы правления Константина Гэкеболий принял христианство. Он обладал 

искусством всегда вовремя перейти из арианства в православие и обратно. 

При Констанции он получает место придворного ритора и чин сенатора.    

Но вот незадача: Констанций скоропостижно умирает и воцаряется 

Юлиан – ненавистник христианства. Как совершить более решительный – и, 

главное, – успешный прыжок из веры в веру? Гэкеболий разыгрывает карту 

тщеславия философствующего императора. Юлиан любил лично 

участвовать в диспутах с христианскими богословами и, как правило, 

«побеждал» их. Но вот ему попадается неуступчивый богослов Цезарий. 

Спор заканчивается «вничью». По окончании спора к раздосадованному 

императору подходит придворный ритор. «Гэкеболий упал на колени и 

начал покаянную исповедь: давно уже колебался он, но доводы императора 

убедили его окончательно; он проклял мрачное галилейское суеверие; 

сердце его вернулось к воспоминаниям детства – к светлым олимпийским 

богам.» [5, с.190].  

Наивный Юлиан принимает лицедейство царедворца за чистую монету. 

Он назначает Гэкеболия верховным жрецом Вифинии и Пафлагонии. На 

новом посту «прозревший» язычник содействует переходу многих галилеян 

в эллинскую веру.  

Но снова незадача: через какой-нибудь год Юлиан получает 

смертельную рану в битве при Маранге. На троне вновь император-

христианин Иовиан. Гэкеболий разыгрывает сцену всенародного покаяния. 

Он ложится в дверях базилики, из которой выходит новый император, и 

восклицает: «Топчите меня, гнусного, топчите соль непотребную!» [5, 

с.293]. Иовиан растроган и удостаивает кающегося грешника аудиенции. 

Гэкеболий снова в среде истэблишмента.   
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В романе Гора Видала ироничный философ Приск недоумевает: какой 

урок скрыт в жизненном пути Екиволия/Гэкеболия? [1, с.98]. На наш взгляд, 

урок этот чисто инструментальный: мастер приспособленчества преподаёт 

нам из 1У века технологию приёмов конформизма. К этому вернёмся ниже.  

В чём суть конформизма? Какова его социально-психологическая 

природа?  

Конформизм обычно определяется как изменение поведения или 

убеждений индивида под давлением внешнего окружения [2, с.133]. 

Исследователи подчёркивают важную роль конформизма в процессах 

социализации  индивида, а также в конституировании единства социальной 

группы. Как отмечает С. Гарькавец: «… собственно конформизм выступает 

механизмом конвенциональности, который обеспечивает единство 

социальной группы и механизмом передачи социального опыта, культуры, 

традиций и норм поведения» [2, с.167].  

Конформизм представляет собой следствие давления группы на 

каждого её члена: «При столкновении с единодушным мнением группы, 

человек вынужден соглашаться с ним, поскольку, как он полагает, все не 

могут быть неправы, а несогласие может привести его к изоляции или даже 

к тяжкому наказанию» [2, с.158]. Факторами, способствующими 

конформизму, являются: 1) неоднозначность ситуации, в которой 

оказывается индивид, а также сложность задачи; 2) привлекательность 

группы для индивида; 3) ситуация опасности, страха.  

Выделяют различные формы конформизма. Е. Ильин различает 

внешнюю и внутреннюю конформность. При внешней человек лишь делает 

вид, что изменил своё мнение – он возвращается к прежнему, как только 

прекращается давление группы. При внутренней конформности мнение 

группы становится мнением индивида, он «взаправду» принимает мнение 

группы [3, с.100].  

В. Крысько различает социальную уступчивость, при которой человек 

ведёт себя так, как этого ожидает окружение, и частное принятие, 

предполагающее изменение глубинных взглядов и убеждений [4, с.190-191].  

Не подвергая сомнению целесообразность подобных классификаций, 

отметим их недостаточность. Во-первых, могут быть неоднозначные случаи 

конформизма; во-вторых, указанные разграничения не отражают, на наш 

взгляд, многообразие проявлений конформизма.  

В качестве примера неоднозначности укажем на образ Душечки из 

одноименного рассказа А. Чехова. Её конформизм внешний или 

внутренний? Кажется, что внутренний, поскольку Оленька каждый раз со 

всей глубиной искренности исповедует взгляды очередного спутника жизни. 

Но нас настораживает сама лёгкость смены её взглядов. Лёгкость эта 

объясняется тем, что на самом деле у Оленьки Племянниковой нет никакого 

своего мнения: «А главное, что хуже всего, у неё уже не было никаких 
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мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала всё, что происходило 

кругом, но ни о чём не могла составить мнения и не знала, о чём ей 

говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения!» [7, с.215]. 

Вспомним вопль души  сапожника Цикумбрия: «Не знаю, благодетели, сам 

не знаю!» Итак, идеальный конформист – это не просто тот, кто с лёгкостью 

меняет своё мнение, – это тот, кто вообще его не имеет.  Именно такого 

конформиста изображает Э. Фромм в «Бегстве от свободы»: это человек, 

утративший собственное «Я». «Пусть он сам не знает, кто он, но хотя бы 

другие будут знать, если он будет вести себя так, как им нужно; а если будут 

знать они, узнает и он, стоит лишь поверить им» [6, с.173].  

Далее: на наш взгляд, исследователи уделяют недостаточное внимание 

проблеме соотношения конформизма и карьеризма. Карьеристский 

конформизм не вписывается без остатка в рамки предложенных различений. 

Между тем, именно эта разновидность конформизма требует, по нашему 

мнению, пристального внимания.  

Карьеристский конформист несомненно относится к внешней форме 

конформизма, но при этом он отнюдь не соответствует социальной 

уступчивости. К тому же, он несколько выбивается из рамок типичной 

конформистской мотивации. Основным мотивом карьеристского 

конформизма оказывается вовсе не согласие с групповым решением в 

сложной и неоднозначной ситуации и вовсе не страх. Суть карьеристского 

конформизма – поклонение идолу успеха.  

Гаргилиан и Гэкеболий не последний кусок хлеба доедают, их жизни не 

угрожает смертельная опасность. Они «просто» хотят быть всегда 

приближёнными к верхушке социальной иерархии, говоря современным 

слэнгом: «быть поближе к кормушке». Карьеристскому конформисту ни в 

коем случае не следует искренне принимать мнение группы – тем легче ему 

будет сменить его в нужный момент. Он должен быть рационален, 

пластичен, циничен, хорошо информирован. 

Не претендуя на полноту анализа, нам хотелось бы выделить 

следующие приёмы технологии карьеристского конформизма как константы 

человеческого поведения, проходящей через различные эпохи мировой 

истории.  

1. Своевременность. Очень важно поменять свои убеждения в нужный 

момент: ни слишком рано, ни слишком поздно. Менять убеждения до того, 

как они станут господствующими в группе, рискованно: можно ошибиться в 

прогнозе. Менять слишком поздно невыгодно: все преференции будут уже 

распределены. Настоящий мастер конформизма  меняет свои убеждения в 

тот самый момент, когда они становятся господствующими. Как говорится: 

«вовремя предать означает предвидеть» (Ш. Талейран).  

2. Редкость. Нельзя менять убеждения слишком часто – такому 

конформисту перестанут верить. Здесь также мастера конформизма 
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подстерегают опасности. Настоящий мастер должен чувствовать, насколько 

прочно положение той силы, которая овладевает мнением группы. 

Возможно, она скоро сойдёт на нет, – тогда не следует торопиться принять 

её мнение. Впоследствии мастеру зачтётся «верность». С другой стороны, 

если он недооценил прочность положения новой силы, есть опасность 

«засидеться» в приверженности к устаревшим мнениям. Как бы там ни 

было, после двух-трёх «перебеганий» карьеристскому конформисту 

перестанут верить. Короче говоря: «кто предал один раз, предаст и во 

второй, и в третий».  

3. Актёрское мастерство. Это, пожалуй, наиболее важное искусство 

карьеристского конформиста. Он должен быть убедительным, уметь 

показать искренность. Фальшь окажется более губительной, чем на 

подмостках. Нужно уметь разыгрывать сценки, как Гэкеболий. Настоящий 

мастер конформизма предаёт так, что ему и в двадцатый раз поверят.  

4. Умение найти «слабинку». Этот приём эффективен и сам по себе, и 

как составляющая актёрского мастерства. В первую очередь следует 

подстраиваться к победителю именно в том, что для него важно. 

Необходимо либо знать, либо угадывать желания победителя. При своём 

«обращении» в язычество Гэкеболий понял, что Юлиан мнит себя великим 

победителем в диспутах. Символом этого умения может служить известная 

из «Повести временных лет» легенда о «дарах Святославу».  

Мы видим, что карьеристский конформист существенно отличается от 

«обычного» внешнего конформиста, не говоря уже о внутреннем. 

Настоящая искренность для карьеристского конформиста смерти подобна. 

Карьеристские конформисты, как правило, вызывают всеобщую 

неприязнь. Но почему? Для ответа на этот вопрос нам придётся выйти за 

пределы и социологии, и психологии. Мы сделаем это в завершение нашей 

работы, пока же ещё несколько соображений в рамках социально-

психологического дискурса.  

Обращает на себя внимание тот факт, что исследователи фокусируют 

внимание не только на негативных, но и на позитивных аспектах 

конформизма.  

С. Гарькавец отмечает, что большинство зарубежных исследователей 

считают конформизм важным социально-психологическим фактором 

нормативного существования индивида, а некоторые из них подчёркивают 

значимость конформизма как механизма конвенциональности между 

человеком и социумом [2, с.143]. Среди них такие выдающиеся учёные, как 

Э. Аронсон, Р. Кратчфилд, Дж. Ройс, З. Фрейд, для которых конформизм 

выступает способом стабилизации отношений в социальных группах и в 

обществе в целом, играя существенную роль в обеспечении этнического, 

национального единства и других форм социальной интеграции [2, с.168].  



62 

 

 

В целом позитивное влияние конформизма на развитие социума 

обусловлено его способностью «цементировать» внутригрупповые связи. 

Неоднозначную диалектику положительных и отрицательных аспектов 

конформизма С. Гарькавец называет аверсно-реверсным характером 

конформизма: «С одной стороны (аверсной) можно считать конформизм 

позитивным феноменом, который сплачивает членов социальной группы. С 

другой (реверсной), конформизм может рассматриваться как негативный 

феномен, который нивелирует проявления индивидуальности» [2, с.153].  

Подобной неоднозначностью характеризуется и нонконформизм, в 

котором также диалектически соединяются положительные и 

отрицательные черты: с одной стороны, он способствует утверждению и 

росту (в том числе – творческому) индивидуальности, с другой – 

способствует дезинтеграционным процессам в больших и малых группах.  

Кстати, в романе Д. Мережковского изображены не только 

конформисты, но и нонконформисты. Интересно, что христианские 

нонконформисты обрисованы скорее в негативных тонах. Халкедонский 

епископ Марис, обличающий вероотступника Юлиана, выглядит узколобым 

фанатиком с нарочитой назойливостью добивающимся мученического 

венца. Юлиан, спокойно воспринимающий нападки епископа, одерживает 

над ним моральную победу [5, с.205-207]. Казалось бы, старец Памва 

добивается своего: раздражённый его обличениями император велит казнить 

бунтовщика. И всё же Памва не вызывает подлинного сочувствия: его 

проклятия языческой культуре истерично-злорадны. В его поведении 

проглядывают черты мазохизма. Такое впечатление, что он сам 

напрашивается на мученическую смерть, провоцирует её: «А Памва, 

поднятый на воздух, кричал ещё радостнее: 

– Избивайте, избивайте нас, римляне, да приумножимся. Цепи – наша 

свобода, слабость – наша сила, победа наша – смерть!» [5, с.228-229].  

Как ни странно, но наиболее симпатичен в романе Мережковского 

языческий нонконформист – жрец Аполлона Горгий. Его мученическая 

смерть во имя златокудрого Стреловержца происходит достойно и без 

мазохистского надрыва [5, с.250-251].  

Следует отметить, что неприязнь вызывают, как правило, именно 

карьеристские конформисты. В повседневном общении большинство 

конформистов вовсе не неприятны, в то время как общение с заядлым 

нонконформистом, скорее всего, вызовет отрицательные эмоции. Оленька 

Племянникова весьма приятная дама, недаром же её называют «Душечкой». 

По сути, бездумный конформизм Душечки – проявление её 

всепоглощающей потребности любить. Её трогательная любовь к чужому 

сыну – гимназисту Саше очаровывает своей человечностью. В то же время 

один из ярчайших в мировой литературе образ нонконформиста Бранда из 

одноименной драмы Г. Ибсена лишь в начале повествования восхищает нас 



63 

 

 

своей непоколебимостью. В конце концов, этот исполин несгибаемости 

начинает пугать нас, а его возвышенная бескомпромиссность оборачивается 

бесчеловечностью.  

Ну а что же величайший нонконформист мировой истории – император 

Юлиан? Никому ещё не удалось истолковать его личность однозначно. По 

нашему мнению, неоднозначность является следствием величайшей 

парадоксальности личности Отступника.  

Нонконформизм Юлиана иллюзорен – его антихристианство есть 

перевёрнутое язычество. По сути Юлиан ультраконформист, ибо он один из 

величайших консерваторов и реакционеров мировой истории  (эти термины 

мы употребляем здесь в безоценочном смысле). Его сердце всецело 

принадлежит прежней традиции, его верность Олимпийцам столь сильна, 

что он отваживается повернуть колесо истории. Уже бегут суетные толпы к 

новой вере, но из последних сил возжигает факел факелоносец веры 

прежней. Наиболее сильный нонконформизм – это конформизм по 

отношению к ценностям прежней референтной группы.  

Как мы уже говорили, исследователи, в том числе выдающиеся, 

оценивают конформизм скорее позитивно, чем негативно. Мы же склонны 

оценить его скорее негативно, чем позитивно (при этом напоминаем, что мы 

вовсе не отрицаем положительных аспектов конформизма).  

На наш взгляд, для адекватной оценки конформизма как социально-

психологического феномена следует уяснить его парадоксальную природу. 

В концентрированном виде эта парадоксальность выражается в основном 

противоречии конформизма. Суть этого противоречия заключается в 

следующем. В основе конформистского поведения обнаруживаем инстинкт 

самосохранения. Подчинение человека внешнему давлению оказывается 

весьма эффективным фактором его выживания в непростых, а зачастую и 

враждебных социальных условиях. Тривиальное выживание в простом 

биологическом смысле – это, несомненно, хорошо. Но в духовном смысле 

такое выживание нередко предполагает деградацию личностного начала, 

препятствует развитию личности [2, с.156]. Чтобы выжить в «социальных 

джунглях», следует не просто приспособиться к ним – иногда следует 

деградировать. (Между прочим, в биологической эволюции дело обстоит 

точно также: не всегда усложнение организма даёт преимущества в борьбе 

за существование, иногда упрощение оказывается полезнее для 

выживаемости вида).  

В своей монографии С. Гарькавец, на наш взгляд, вполне чётко 

формулирует основное противоречие конформизма: «… для существования 

определённой группы или коллектива конформизм это хорошо, а для 

отдельного человека это фактор, который нивелирует его индивидуальность» 

[2, с.145] (курсив автора – А. Е.). Возьмём на себя смелость сказать, что здесь 

обозначено основное противоречие социальности как таковой: человек есть 
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продукт социума – но социум враждебен человеку, враждебен тому лучшему 

и высшему, что есть в человеке.  

В своих лучших проявлениях нонконформизм уводит нас за пределы 

социальности. Нонконформист, сохраняющий, даже с риском для жизни, 

упрямую верность поруганной идее, как бы влечёт нас в высший по 

сравнению с социумом мир. Он даёт понять, что не вся полнота истины в 

социуме, что есть нечто высшее социума. Что же это? Мир высших 

ценностей и идеалов. Как это ни странно, но онтологический статус этого 

мира неважен. Если даже все члены группы наперебой будут убеждать 

нонконформиста, что на самом деле та ценность, во имя которой он не 

соглашается с группой, не существует (хотя что означает это их «самое 

дело»?), подлинный нонконформист всё равно будет утверждать эту 

ценность. В некотором смысле ценность порождается самим актом его воли.  

Человек есть нечто большее, чем «совокупность всех общественных 

отношений» (К. Маркс).  
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МЕЖОВИЙ ЧАС У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ПЕТРА 

ПЕРЕБИЙНОСА 

Спогади П. Перебийноса до 90-ліття «Літературної України» 

документально потверджують екзистенційне протистояння митця викликам 

часу [3,4]. В умовах тоталітаризму талант приречений виборювати право на 
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життя за найвищими законами – любові, внутрішньої свободи і 

справедливості, що афористично репрезентує лірика: «Стернею дні 

поранені» [4, с.164], «Час – плаха» [4, с.189]. 

Про художній світ П. Перебийноса писали Б. Олійник, Д. Павличко, 

П. Сорока, В. Базилевський, М. Слабошпицький, О. Логвиненко, Т. Салига, 

І. Драч та ін. Перебийносові «образки» відбивають низький больовий поріг 

[1, с.557], «погляд з вічності» [2,5], ознаки його творів – «суперлаконічність 

описів та характеристик, помножена на сюжетну динаміку», новаторство у 

творенні сучасної балади [6, с.567], «світлий мінор і та ненав’язлива, сумна 

іронія» [6, с.565]. Має слушність В. Базилевський: критерієм пізнання поезії 

П. Перебийноса є призма шістдесятництва [1, с.557]. Ці зауваги продукують 

висновок щодо обсервації поетики межового часу в художньому світі митця. 

Межові випробування ліричного героя акумулюють кордоцентризм 

утрат: болісно відлунює в «Портреті батька» [5, с.172] колючий світ війни, 

образ повоєнного дитинства ретранслює засторогу і покуту. За ощадливістю 

слів – органічна сув’язь гідності у вирі випробувань і вдячності кожному 

вияву людяності. Спрага волевиявлення – «Спресована віками / тісна моя 

тюрма» («Автопортрет») [5, с.181] – реалізується в поетичній творчості як 

«самообороні душі» [1, с.559]. Елегійне письмо П. Перебийноса не плекає 

декадентських настроїв, його сум – від знання недосконалості людської 

природи, де виживання домінує над чистим горінням, і легкодухі 

користуються енергією чужого самоспалення. В арсеналі улюблених тропів 

митця епітет виконує психологічно-аксіологічну функцію, тому «молодий» 

означає сповнений енергії, а «камінний» – закладений у підмурівок 

(тлумачення власного імені поета стає метафорою творчості як сенсу буття). 

Масштаби поетичний візій розлогі: від героїзації офірувань до 

метафоричних пророцтв. 

Мотив майдану як суспільного морального вибору в художньому світі 

П. Перебийноса з’явився 1975 р. («Муж вельможно-історичний ») [5, с.71], 

згодом («Доля свище у вічі», 1982) наголос зміщено на аморфність натовпу: 

«На сліпому майдані / сучий син при коні / рекрутує продажні / голоси 

крикунів» [5, с.187]. Задовго до Революції гідності дискурсові офіри 

протистоїть образ вати («Б’ють по своїх», «Пада грішна зола»): «Лиховісна 

імла тліє жмутками вати», «Янголят і синів заметіль поглинає» [5, с.474]. 

Вектор загрози відлунює в звукописі «Моква», у сугеруванні образів жертв 

(«вода іржава», «приціл хрещатий») та причиново-наслідкових зв’язках 

(«Кому – за пруг. / Кому – за грати») [5, с.413-414]. 

Не випадкові містичні збіги пророцтва аварії на ЧАЕС в символіці 

образу полинової зорі, згасання свічки життя, режисури подій у поезії 1977–

78 рр. «Повік не замолити» [5, с.176]. Скупі чоловічі сльози: поет ніколи не 

дозволяє собі надриву, звіряючи час, як хлібороб, за «пшеничним 

годинником» [4], але серце стає резонатором глобальних суспільних 
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переворотів, пророкує наслідки агресивної «допомоги» імперії двоглавих 

орлів: «…Стогнемо у чарах / літнього тепла. / Спомини… Примара / з 

кігтями орла» [5, с.442]. 

Афористичність виростає з розгорнутої метафори буття: «Не можна 

зловити вогонь» [5, с.449], «Не буває раю під крилом орла» [5, с.454], 

«Солодко щебече золото оман» [5, с.359], «Ми всі мінери власної душі» [5, 

с.208], «Серед комфорту дорогого життя на святощі скупе» [4, с.103], «На 

двох серцях тримається земля» [4, с.115], «Облітає листя, та стоять сади» [5, 

с.215], «Першими ідуть на дно великі кораблі» [5, с.212], «Є пісня про волю, 

а волі нема» [5, с.448]. 

Ставлення ліричного героя до світу простежується як на образному, так 

і на вербальному рівні: лагідність – у зменшувально-пестливих суфіксах 

рідних овидів: вуличка «мозолястого асфальту», «вишневі корінці» рідної 

Слободи на Вінниччині, турбота про кохану – «тепло світанкове», 

«розполохані сни» [4, с.250], м’яка іронія – у дифузіях («ясновельможні 

кавуни», «сонцечолі гарбузи»). Натомість людська цивілізація – це орда 

нищівників, жертвою яких стають дерева («Земля в могилу водночас / бере 

людину й домовину») [5, с.189], Дніпро («Славута каламутний вирує у 

ярмі»), могили предків [5, с.390]. Трансцендентні осяяння помежів’я 

зводяться до дихотомій – відчуження від гармонії природи, самотність 

(«Цивілізація дерев», «Стернею дні поранені») / відповідальність, людяність 

(«Мить війни»); суспільна дисгармонія («Не родить земля», «Біля сонного 

під’їзду») / ідентичність з історією народу («Автопортрет»). 

У дихотомії душа / бездуховність руйнівній сутності глобалізаційних 

процесів протиставлено сільське коріння: «У селі найближче / до небес 

мені», «Поділля каменем наріжним над Бог-рікою залягло» [5, с.418]. 

Образки з воєнного лихоліття викликають асоціацію закладення саду: «В 

очах мені – як білий сад: / бинти, бинти, бинточки…/ Лежить засмучений 

солдат / у білім сповиточку», «…боєць бійця / несе немов дитину» [5, с.296] 

(«Мить війни»). Сприйняття жахіть голодомору («Не родить земля») [5, 

с.468] та репресій («Біля сонного під’їзду») [5, с.398] пов’язане з образом 

ворона і пташиного клину («Зелений клин») [5, с.442], жертовність 

шістдесятників – з вогнекриллям Ікарів, які «на подвір’ї старому» хату за ріг 

піднімають [5, с.276-277], – у такий спосіб метафора світобачення 

інтертекстуально розбудовується вглиб історичної пам’яті. 

Поетика межового часу конденсує візуальність, тактильність, звук, 

слугуючи психологічній багатогранності відбиття стану ліричного героя: 

рідна річка Мурашка «тонесенька і сива, як мамина коса» [5, с.216], «Наче 

сива шабля, вигнувся Дніпро» [5, с.356], «Гріє книжечка шорстка, наче 

батькова долоня», «від обгортки повіва холодочок валідолу» [5, с.397], 

«лихом вигнута веселка – мов залізна брама каземату» [5, с.358], «І ридає 

бандура, наче бідна вдова» [5, с.357]. Пейзаж репрезентує внутрішній стан: 
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«Вирій обрії мережить, / лист розпалює пожежу. / Задихається лелітка / в 

сітях бабиного літа» [5, с.238] 

Поезія Петра Перебийноса народжена емфатичною здатністю відчувати 

біль іншої людини, перейматися трагічними суспільними метаморфозами й 

продукувати прогностичні візії. Пошукові метафор вічної тяглості Всесвіту 

протистоїть конечність буття людини, дисгармонійність розвитку людської 

цивілізації, внаслідок чого симфонія життя має дискретний характер. 

Межове протистояння часові приречене на спалахи осяянь як результату 

вдумливої споглядальності, що, перефразовуючи автора, будить «тектонічні 

зрушення душі» [5, с.360]. 
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ДУХ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

Нашу громадськість дуже цікавлять роздуми філософів XXІ ст. 

Філософсько-історичні дослідження в Україні мають ретельно вивчати 

повороти метафізичного пізнання: актуалізує саморегуляцію українського 

суспільства, бо є знаряддям еволюційного подолання цивілізаційних 

суперечностей формування національно-патріотичної самосвідомості носіїв 

громадянського суспільства, попри імперсько-гібридних міфологем [1;2;3;4;5]. 

Майже незнайомі широкому загалу твори про постнекласичне 

богослов'я «громадської революції» (З. Бжезинський, І. Дзюба, Г. Рормозер), 

яке продовжувало традиції Кобзаря і Каменяра чи правозахисні підходи 

богословів УГКЦ А. Шептицького, Й. Сліпого у дусі соборності. Свою роль 

у створенні філософії соборності мала творчість корифеїв. Так, "Мозаїка" 

Івана Франка із матеріалів, що не ввійшли до офіційного зібрання творів у 

50 томах (Упор.: З. Франко. М. Василенко. – Львів, 2002.-434 с.) – відтворює 

тематичні цикли європейського усвідомлення української соборності, 

розмаїття духовної творчості генія об’єднуються проблематикою: 

національної ідентичності, руху європейської нації до її громадського 

виміру, національної соборності політичної сили. Це і три вірші циклу 

«Україна», поема „Великі роковини”, написана до 100-річчя „Енеїди” Івана 

Котляревського. У вірші „Розвивайся ти, високий дубе” (І. Франко) була 

фраза „від Сяну до Дону”, що визначала майже природні всі етнічні кордони 

України, чим вірш перегукувався з гімном на слова П. Чубинського (муз. М. 

Вербицького) «Ще не вмерла Україна». Таку ж "відтворюючу” роль колись 

зіграв вислів „Ще не вмерла і не вмре" у поемі „Великі роковини". Вірш 
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„Ляхам” натяку не мав полонофобського, і, не вкладався в фарисейську 

"філософію безнаціональної радянської імперії"; саме тоталітарна цензура 

не сприйняла ні його проект майбутньої демократичної федерації, ні його 

вірші („Хрест”, "Січовий Марш"), які підштовхнули свого часу до створення 

військової організації „Січові стрільці” (Зіновія Франко „Передумова” до 

книги: Іван Франко „Мозаїка”-Львів, 2002.-С.7-10). 

Вдячні краяни народження генія завжди пам’ятають. Сюди приїжджають 

«батьки і діти», чинні президенти і прем’єр-міністри, покладають квіти до 

пам'ятників Великим Корифеям, героям визвольних змагань. Виголошуються 

промови, у яких водночас є шана героям АТО – "подвиг гідного життя і 

смерті" закликає поліконфесійний нарід до єдності, бо дух соборності вимагає 

ще шанування всіх причетних до чеснот "богослов'я громадської революції", і 

відображується рівень державно-філософського мислення: Те, що ми 

відзначаємо роковини Івана Франка на державному рівні свідчить про те, що 

«від Сяну до Дону», – від Сходу і Заходу козацька нація звертається до 

«Франка... можливо, це одна з найяскравіших постатей, що у своій прозі так 

високо підняла тему (соборності української держави і політичної. – Авт.) 

нації, її утворення та національної єдності... Він закликав (молодих патріотів. 

– Авт.) бути українцями усієї землі до кордону, а не бути українцем 

галицьким чи буковинським». (В. Балицька. Пам'яті Каменяра // Без цензури. 

(Київ) - 2006. - №35. - С. З). 

В історіографічному розділі вище означеної проблеми виділяються 

філософсько-історичні концепти (Абсолютний Розум і національний дух), 

класичні і евристичні конструкти («Когорта політичної нації» або «Дон 

Кіхотів», оскільки екологія ноосфери (М. Киселев, М. Попович) 

перехрещується з долею «лицарів печального образу» (символ Дон-Кіхота, 

що сформулював, Мігель де Сервантес), – так відтворюється «культура 

громадської згоди», («філософія сучасної фінансової цивілізації» тощо). 

Гуманістика постмодерністського досвіду теж номінує дух філософсько-

богословського тлумачення символів пасіонаріїв – українофілів. Українська 

«гібридна» війна має чітко окреслити метафізичне значення альтернатив 

етноконфесійної проблеми, яка є справою не лише офіціозу, а й творчої 

інтелігенції. Ось чому локальні прояви національного опору імперській 

навалі, є феноменом, що виявляє перманентну кризу «революційного 

богоборства в Російській імперії» (Г. Рормозер). 

У політичної нації є суперечлива едність метафізики вищих ідеалів та 

діалектики політичних цінностей; серед розуміння „ключових” концептів: 

величі саморегулятивного механізму, – становлення громадського типу 

націоналізму. Мірилом пізнання мають бути відповідні філософсько-історичні 

критерії свободи, – здавна харизматичні особи (Т. Шевченко, І. Франко…) 

використовували свободу серед альтернатив боротьби з «первородним гріхом 

україньської інтелегенції» – західнофобія, яка відкидала аналіз так званого 
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"буржуазного націоналізму", чи шлях до автокефалії Української 

Національної Православної Церкви. Стереотипи західнофобії – „поміщали” на 

революційні монологи І. Франка, – демократичному обличчі Тараса Шевченка 

чи христологію М. Гоголя, тобто "шаблі" імперські, як суржиковату інерцію 

лівого і правого радикалізму; хоча в такому словосполученні суттєво 

гальмується становлення етнонаціонального феномену української політичної 

нації (В. Аксьонова, І. Скловський, Т. Смовженко, Е. Скринник). Так, за 

Гоголівським припущенням «Тарас Бульба» – уособлює патріотизм «батьків», 

«Остап Бульба» – юнацький націоналізм, «Андрій Бульба» – націонал-нігілізм 

– дуже продвинутих «дітей», «Янкель» – символ ситуативного «культу 

примирення» автохтонів і нацменшин. Вільна символізація дій акторів 

українського духу – відкриває таємницю «культури примирення» –

онтологічну єдність соціокультурних течій (східно-православної, 

західнохристиянської, юдео-ісламської) соборної держави. 

Відомо і про те, як Кобзар і Каменяр бачили ("сім'ю велику, вільну, 

нову") соборність футурологем, як новий рівень взаємовідносин у ближньому 

(і дальньому) зарубіжжі; в українсько-польських стосунках тощо. 

На Галичині, наприклад, почали частіше проводити транскордонні 

польсько-українські "Дні добросусідства", коли зустрічаються односельчани 

та родичі, роз'єднанні десятки років тому, зокрема за сталінських етнічних 

чисток. Саме під час операції „Вісла” сталінський план радянізації кордону 

відділив одну частину українців Холмщини від іншої, – в Галичині. Зокрема, 

це стосується Лемківських українських родин. Так, напр., було з родичами 

на Львівщині, Волині, котрим заборонялися зв'язки з Польщею. Люди не 

могли зустрітися, відвідати могили рідних упродовж десятиліть, їх мрія 

почала здійснюватися тільки з 2004р. Тут 26 серпня майже кожного року 

почали символічно перерізати колючий дріт кордону, щоб роз'єднані 

українці остаточно могли з'єднатися (В. Балицька. Примирення на кордоні. // 

Без цензури - 2006. - №35 - С. 2). 

Але не так сталося, як гадалося. Прихід праворадикалів до влади 

реанімує деякі проблеми величі Речі Посполитої, як лідера Східно-

Європейського і Балто-Чорноморського регіону; авторитетні польські 

політики знову почали історичну дискусію щодо загиблих краян у Галичині; 

цією темою починають все частіше користуватися деякі легковажні амбітні 

радикальні ватажки, – саме для роздмухування питання про нібито загрозу 

«бандерівщини», чи про те, що нібито виникає питання про мовні 

трансформації, необхідність оновлення стосунків з Росією; в якій теж 

відбувається імперський спротив, дуже важко йде становлення демократії. 

Там є політичні сили, які негативно сприйматимуть перетворення в Україні 

після «Революції Гідності». Але лідери російської величі нехтують 

рівноправним партнерством з Україною; загострення проблеми братніх 

стосунків мало хвилюють навіть значно продвинуту інтелігенцію Москви чи 
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Варшави. Европа не може чи не хоче абсолютно відгородитись від імперських 

зазіхань „Північного сусіда”. Чи не на часі включати потенціал «народної 

дипломатії», зокрема діалог інтелектуалів (типу А. Міхник – М. Попович) і 

про «фанатичний захист прав російського етносу в Україні», «Чи буде 

відтворюватися європейська допомога носіям гуманістики самовизначення»? 

Чи довготривалим буде антагонізм і яка роль свідомих захисників 

європейських прав «етнічних українців», котрі не мають іншого батьківського 

плацдарму, крім власної держави для європейського вирішення своєї 

багатонаціональності. Російська ж держава, не зважаючи на єврозародження 

антиімперської коаліції, вміє сильно себе захищати, тому закріплення 

державою статусу єдиної російської мови продукує іноді так звані «імперські 

амбіції». Захист власних кордонів незалежної держави – основа мирної 

цивілізованої Європи, в процесі функціонування саморегуляції України тощо. 
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РОЛЬ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ 

МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПОДІЛЛІ 

Остання третина XIX ст. на Поділлі характеризувалась майже повною 

відсутністю спеціалізованих музичних навчальних закладів. Потреби в цій 

сфері забезпечували в основному випускники навчальних закладів 

духовного відомства (семінарій), в яких спів був обов’язковим предметом, а 

навчання грі на різних інструментах додатковим. Програма навчання 

включала загальноосвітні та музичні дисципліни. До останніх належали 
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теорія музики, гармонія, церковний спів та його історія, гра на інструментах 

(скрипка, фортепіано), диригування та хорознавство. 

Чільним навчальним закладом у ці часи вважалась Подільська духовна 

семінарія. Незважаючи на те, що вона була духовним закладом, за давньою 

традицією тут готували вчителів співів і регентів [1, с.52-56]. Серед 

випускників семінарії Микола Леонтович – композитор і диригент, Дмитро 

Білобржицький – диригент та вчитель співів, Юрій Баулін – викладач 

теоретичних дисциплін і керівник учнівського хору в музичній профшколі, 

Кость Широцький – український мистецтвознавець, який  зібрав і видав 40 

подільських колядок і щедрівок [2].  

Історія існування Подільської духовної семінарії обіймає великий 

часовий період (понад 120 років) – від кінця XVIII до початку XX сторіччя – і 

відбиває процеси становлення й розвитку традиційної культури у різних її 

сферах: науці, освіті, мистецтві. Особливу роль Подільська духовна семінарія 

відігравала у розвитку музичної культури Поділля, і, зокрема, у виникненні 

спеціальної музичної освіти та формуванні музичного професіоналізму. 

Аналіз програм навчання церковному співу показав, що вихованцям 

надавали необхідні знання і практичні навички керівництва хором. Найкраще 

підготовлених допускали до роботи з семінарським хором. Так, наприклад, 

М. Леонтович, навчаючись на старших курсах керував семінарським хором. 

Все навчання було тісно пов’язано з практикою, що забезпечувала йому 

конкретну і ґрунтовну освіту. Володіння фаховими прийомами і вміннями 

було найважливішим елементом у системі підготовки вчителя співів. 

Антон Кривецький, Юхим Богданов та Олександр Телескін закінчили 

курс навчання в Санкт-Петербурзькій Придворній співочій капелі. У 

середині XIX сторіччя при капелі існували очні і заочні регентські класи, 

інструментальні класи з різних оркестрових спеціальностей, які готували (за 

програмами консерваторії) солістів і артистів оркестру вищої кваліфікації. 

Педагогами були відомі диригенти, композитори, музиканти-виконавці.  

Викладачі семінарії давали вихованцям ґрунтовні знання, а особистим 

прикладом виховували повагу до своєї справи, прищеплювали мистецьку 

культуру, любов до музики, навчали педагогічній тактовності, давали 

основи знань з теоретичних курсів, хорового співу та історії вітчизняного 

співацького мистецтва. Набутий досвід вихованці використовували у своїй 

педагогічній і концертній діяльності. 

Переконливим свідченням музичних успіхів вихованців були концерти 

семінарського хору, шкільні свята, ювілейні урочистості і публічні іспити. 

У становленні музичної освіти на Поділлі семінарія відіграла важливу 

роль. Вона була першим навчальним закладом у регіоні, який за роки свого 

існування підготував значну кількість викладачів співу для училищ і шкіл 

духовного відомства. За незначним винятком, у період з 1880 по 1917 рр., у 

шести духовних училищах на Поділлі працювали вихованці Подільської 



73 

 

 

семінарії. За посередництвом своїх випускників Подільська семінарія 

впливала на розвиток музичної освіти регіону і була провідником культури в 

регіоні, формувала педагогічні кадри, поширювала культуру хорового співу.  

На початку XX століття на посаді вчителя співів, викладача музики та 

керівника духового або струнного оркестру Кам’янецької чоловічої гімназії 

були високоосвічені люди з семінарською освітою, наприклад Юхим 

Арсенійович Калинович (викладав співи з 1902 по 1913 рр.) – закінчив 

Кам’янець-Подільське духовне училище [3, арк.4-11]. 

Отже, в названий період була сформована структура музичної освіти 

подільського краю. Професійну музичну освіту надавали духовні та 

спеціальні заклади, які були покликані виховати дітей у дусі служіння та 

розвитку музичної й духовної культури краю. Корпус матеріалів та 

документів, що підтверджує роль духовної семінарії у формуванні музичної 

освіти на Поділлі, дозволяє з більшим ступенем точності реконструювати 

багато важливих моментів в історії становлення і розвитку системи 

музичного життя та культури краю. 
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

У період суспільних змін люди відчувають розгубленість, невпевненість 

у майбутньому, втрачають надійні орієнтири. Сучасні соціокультурні 

трансформації породжують цілу низку проблем, серед яких є проблема 

культурної ідентичності. За своїм сутнісним смислом поняття ідентичності 

відсилає до соціального оточення, завдяки якому людина набуває 

характерної індивідуальності й одночасно вступає у різноманітні зв'язки з 

іншими людьми. 
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Ідентичність не притаманна свідомості від народження, вона завжди 

залишається незавершеною, безперервно формується, постійно знаходиться "у 

процесі". Цей процес постає як трансформація ідентичності від зміни 

попередньої і формування нової. Культурне самовизначення є показником 

суб’єктивного зарахування себе до певного типу культури. Воно виражається 

в тому, що люди свідомо вибирають культурні зразки, які вони хочуть 

наслідувати в своєму повсякденному житті. Культурна ідентичність в 

найбільш загальному вигляді визначається як ототожнення себе індивідом з 

певною культурною традицією, прийняття її норм, цінностей, моделей 

поведінки та інших культурних характеристик, прийнятих в суспільстві даної 

культури. Набуття людиною певної культурної ідентичності здійснюється в 

процесі соціалізації особистості, шляхом засвоєння і прийняття пануючих в 

даному суспільстві елементів свідомості, смаків, звичок, норм, цінностей. 

У традиційному соціокультурному просторі культурна ідентичність є 

наперед визначеною, стабільною і практично незмінною. Людина в 

традиційних суспільствах визначає своє місце як данність й отримує готові, 

сталі елементи для формування власної культурної ідентичності. У 

традиційній культурі основною функцією культурної ідентичності є 

пристосування та входження людини до внутрішньої ієрархії клану, групи 

або колективу. Це сприймається як данність, не проживається й не постає 

проблемою для осмислення. І лише у виняткових випадках, пов’язаних з 

радикальною зміною способу життя, культурна ідентичність зазнає 

випробувань, змін або переживає кризу. У культурі ж іншого, інноваційного 

типу ідентичність набуває здатності до змін, модифікацій, і її основною 

функцією виступає забезпечення унікальності індивідуальності. Такий тип 

культури є діалогічним, що виходить із принципу інтерсуб’єктивності Я та 

Іншого. В просторі культурного діалогу ідентичність постає як процес, і по-

друге, ключові поняття консенсус, компроміс постають цінностями 

сучасного багатобарвного світу культури. 

Осмислення проблеми культурної ідентичності в сучасній Україні має 

не тільки науково-теоретичне, а й практичне значення. Останнє пов’язане з 

тим, що Україна є складним суспільством з огляду на різний історичний, 

соціокультурний досвід її регіонів. 

Погляд на проблему культурної ідентифікації українців запропонували 

вітчизняні дослідники Бігун Г.С. та Шапран Д.П., які зазначають існування 

кілька типів культурної ідентифікації соціальних індивідів в Україні. 

Перший тип, на їхню думку, зорієнтований на традиційну українську 

культурну ідентичність, в основі якої стереотипне уявлення про образ 

українця, сформоване в межах романтично – народовського руху й 

доповнене націоналістичною ідеологією середини ХХ століття. Другий тип 

зорієнтований на російську культурну традицію. Найбільш вагомим 

об’єднавчим чинником кожного з цих типів ідентичності є мовний 
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пріоритет. Третій тип репрезентує ідентичність «радянської людини», якій 

притаманна ностальгія за соціально-економічними перевагами радянського 

ладу. Четвертий тип склався внаслідок активного впливу на Україну 

глобальних процесів і він характеризується орієнтацію на західні культурні 

цінності: прагнення свободи, неприйняття будь-якої деспотії щодо людської 

гідності та достатній індивідуалізм, толерантність, відкритість до 

цивілізованого світу. Водночас західний культурний вплив спричинив до 

виникнення й інших стандартів, тиражованих масовою культурою: культ 

споживання, заперечення будь-яких ідейних мотивацій, цинізм стали 

складовою частиною світогляду значної кількості громадян України, 

особливо молодшого покоління. Такі узагальнення свідчать про внутрішню 

неоднорідність культурного простору українського суспільства та наявність 

культурних особливостей ідентифікації особистості. 

Виокремлення різних типів культурної ідентичності зумовлюється 

належністю України до поліетнічних суспільств, які склалися історично і 

мають особливості історичного досвіду та культурних традицій. Слід також 

зазначити, що особливості культурної ідентичності в Україні зумовлюються 

сучасним культурним плюралізмом з підвищеною увагою до відмінностей 

та водночас тенденціями до об’єднання внаслідок глобалізаційних процесів.  

Культура завжди постає діалектичним процесом поєднання 

традиційного та новаційного: вона є опорою традицій і стабільності, одним з 

головних трансляторів цінностей, але разом з тим культурі притаманні і 

інноваційні процеси, де народжуються нові цінності. Аналіз проблеми 

культурної ідентичності в сучасній Україні має здійснюватися в напрямку 

пошуків шляхів нової синтетичної ідентичності на основі соціально-

культурного компромісу, що є важливим для визначення долі України і як 

держави, і як цілісного соціокультурного світу. 
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УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: СУЧАСНИЙ КУЛЬТУРНИЙ 

ПРОЦЕС 

Культура – це те, що зберігає й зміцнює не тільки особистісне, але й 

національне існування, а майбутнє української культури залежить в першу 

чергу саме від культурної свідомості українців [1, с.6]. 

В Україні актуальним є питання про подальшу долю сучасного 

культурного процесу, в якому визначальним чинником вирішення проблем є 

виявлення основних суперечностей цього процесу.  

Нові форми культури і мистецтва, які виникли внаслідок змін у 

соціальному і культурному житті, є темою для наукових досліджень, 

насамперед культурологічних. Розрізняють історично закономірні процеси 

культурної інтеграції, яка призводить до поглинання масовою культурою 

самобутніх національних культур [1, с.24]. Цілком зрозуміло, що внаслідок 

потужного розвитку засобів масової комунікації та інформації, сучасна 

культура впливає на традиційні культури багатьох народів світу. Масова 

культура саме тому є індикатором загального рівня культури суспільства, 

що вона дозволяє будь-якому індивіду мати, “особисті, індивідуальні бази 

даних і знань, вибрані за інтересами неосяжні фонди бібліотек, відео, освітні 

інформаційні системи, відкриває можливості для творчого і індивідуального 

спілкування” [3, с.49]. 

В сучасному суспільстві за допомогою засобів масової комунікації 

передається соціокультурний досвід, підтримуються культурні традиції та 

звичаї. Розвиток матеріальної культури, зумовлений науково-технічним 

прогресом, фактично перекодував світ людини. Сучасний тип культури 

характеризується досить швидкими змінами, що відбуваються в процесі 

безперервної модернізації. Джерелом знань, умінь, культурних навичок є 

соціалізована система виховання і навчання. 

Для України усна народна традиційна культура, народна пісенна 

творчість, фольклор завжди відігравли вирішальну роль у збереженні мови, 

духовності, національної ідентичності із перспективою існування нації.  

Українська культура, як і будь-яка інша, має функцію захисту та 

збереження національно-державної політики. Незважаючи на те, що в 

сучасному культурному процесі в Україні відродження почуття 

національного спрямування все частіше підміняється політизацією 

національного питання, багаторічними пошуками “національної ідеї”, що 
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фактично змінюють практичні кроки, які необхідно робити для її 

ствердження, і що становить певні суперечності у цьому процесі, культура 

залишається важливим генератором національної ідентичності [3, с.53]. 

Виходячи з розвитку світової цивілізації, можна стверджувати, що 

культура ХХІ ст. виробляє спільні риси, її становлення супроводжується 

акумулюванням досягнень національних культур, кожна з яких вносить 

щось своє в загальний розвиток. Національна культура не може існувати як 

замкнута, без творчого спілкування з іншими культурами. Здобутки 

української культури мають стати і вже стають надбанням усього світу і 

оцінюються як національний внесок у міжнародний культурний процес. У 

зв’язку з цим, зростають вимоги до національної культури, до ширшого 

розкриття спектра її функцій – особливо в сучасній ситуації, коли українська 

культура прагне посісти гідне місце у світовому співтоваристві. 

Сьогодні основним засобом в освоєнні здобутків української культури є 

засоби масової комунікації (радіо, телебачення, преса, кіно), позитивний 

вплив яких відзначає три чверті громадян [2, с.36]. Більшість громадян вважає 

важливим здобутком національної культури “зрушення в оволодінні 

громадянами державною мовою”, яке закладає основи подальших позитивних 

змін, а також фольклору, звичаїв, традицій, народного мистецтва. Народ не 

просто підтримує етнографічну культуру, а й відродження української 

культури в її кращих класичних традиціях, у її основу більшість опитаних 

громадян дев’яти регіонів України включили мистецтво, історію та мову [5, 

с.42]. Меншого значення в системі національної культури громадяни надають 

релігії та рисам національного характеру. 

Отже, закріплення позитивних наслідків розвитку української культури 

залежить від наполегливості й цілеспрямованості всього суспільства і 

кожного громадянина зокрема. Запорукою успіху в досягненні цієї мети є 

могутній, унікальний у європейському та світовому вимірах культурний 

потенціал нації, а також життєдайні процеси демократизації українського 

суспільства, що є головним чинником культурного процесу, гарантом 

подальшого розквіту української культури в часі і просторі XXI ст. 
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і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва  
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
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ІНТЕР’ЄР САКРАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ДОМІНІКАНСЬКОГО 

ЧИНУ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ 

Конституція ордену передбачала, що висота храмів, які відносилися до 

раннього періоду (ХIII ст.), не повинна була перевищувати 11 метрів, а 

будівля мала виглядати вкрай убого і суворо; до того ж спочатку заборонялося 

будувати храмові вежі. В інтер’єрі не дозволялося розміщувати скульптури, 

різьблені компоненти й кольорові вітражі [1, с.281].  

У той же час, нерідко саме домініканці йшли на певні порушення 

встановлених регул. Часто спроби керівництва ордена повернутися до 

скромного, упорядкованого та бідного інтер’єру натикалися на мовчазний, 

але потужний опір з боку ченців. З часом (XVI-XVII ст.) усі обмеження 

висоти й величини будівель, наповнення інтер’єрів, а також багатства 

декорацій у храмах, перестали бути актуальними, оскільки не виконувалися 

на місцях. 

Розгляд концептуальних ідей домініканців у галузі архітектури 

виводить на перше місце еволюцію у світогляді ченців. Зодчество братів 

пройшло шлях від аскетизму, суворості, відсутності прикрас й лаконічності 

споруд до пишності, блиску та репрезентативності в епоху бароко і рококо. 

Серед розвинених тринавових структур у домініканців та францисканців 

часто зустрічаються споруди без трансепту з відкритими стрілчастими 

аркадами, з широкими бічними навами, покритими пульпітовими дахами. 

Це стало причиною виникнення в інтер’єрі високої стіни над аркадами, що 

не має архітектонічних членувань (домініканський храм другої пол. ХІІІ ст. 
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у Ратісбоні і т.п.). Інсоляція верхнього ярусу здійснювалася через маленькі 

круглі вікна, що знаходяться на значній відстані одне від одного. Для таких 

споруд були характерні досить стрункі округлі або восьмигранні 

безпрофільні стовпи-колони; часто спостерігалася відсутність капітелей. 

Склепіння обмежувалися площинною або хрестово-реберною конструкцією.  

Серед надреґіональних особливостей архітектури мендикантів головне 

місце займає внутрішнє членування інтер’єру на храм для братів і храм для 

віруючих [3, с.126]. Пресбітерій і ченці, що перебувають у ньому, 

символізували все духовне (sacrum), віруючі належали матеріального світу і 

повинні були знаходитися в іншому, більш заземленому просторі 

(profanum). Перші молилися (oratores), інші на них працювали (laboratores). З 

часом усі жебракуючі брати прийняли модель дводольного храму і 

створювали різноманітні його варіанти [3, с.126-127]. Відмінність 

літургійного хору від усього інтер’єру акцентувалася по-різному у різних 

країнах Європи. Коли був відсутній архітектонічно відокремлений 

пресбітерій, стали (лави) ченців можна було встановлювати в одній з нав, у 

тій, що, як правило, вела до монастиря (храми у Парижі, Тулузі). Іншим 

варіантом було введення поперечної, абсолютно неорганічної, перегородки 

(Франкфурт на Майні). Наступною розв’язкою могло бути використання 

однонавового пресбітерія, відокремленого від корпусу у плані і по висоті, 

який кардинальним способом відрізав братів від віруючих [3, с.127]. У 

найбільш розвинутій формі подовжений пресбітерій виглядає як повністю 

покритий склепінням, однонавовий простір, зі сходу замкнутий 

полігонально. Прикладом може служити домініканська тринавова базиліка 

Святої Трійці у Кракові, де подовжений трьохчастний пресбітерій другої 

половини ХІІІ ст., перебудований у другій половині XIV ст., з’єднувався з 

корпусом головної і бокових нав.  

Типологія, генезис і еволюція довгого хору була багаторазовим 

предметом наукових роздумів [3, с.128]. Констатовано, що цей тип 

характерний для земель на північ від Альп і на схід від Рейну. На землях 

Центральної Європи подовжений хор можна визнати класичною формою 

мендикантського пресбітерія, в той же час, її взагалі не знали ченці з Італії 

та Франції. До подовженого хору німецьких храмів з часом додавалися нові 

травеї. Поступове збільшення пресбітерія спостерігається в костелах 

Австрії, де на зламі ХІІІ-XIV століть його довжина сягала більше тридцяти 

метрів. Хор храму домініканців у Відні, консекрований у 1302 році, був 

близько тридцяти п’яти метрів у довжину [3, с.128].  

У Польщі, Чехії та Угорщині не вистачало підготовчої фази, яка була б 

пов’язана з поступовим подовженням пресбітерія. Довгі хори з’явилися 

дуже швидко і відразу зі склепінням. Простежується формування 

структурної схеми: довгий пресбітерій, відносно короткий корпус нав з 

контрфорсними скосами.  
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Орден братів-проповідників сформував власний архітектурний стиль, 

який відрізнявся єдністю готичного плану та обсягу (3 нави, подовжений 

пресбітерій, хрестові стрілчасті склепіння) та бароково-маньєристичного 

фасаду і ордерних деталей в інтер’єрі [4, с.29].  

Своєрідною особливістю інтер’єрів домініканських храмів були фрески, 

що містять сюжетно-тематичні композиції-оповідання, пов’язані з життям і 

проповідуванням місії патріарха ордена св. Домініка, а також найбільш 

видатних представників домініканців – св. Яцка, св. Фоми Аквінського, св. 

Раймонда де Пенафорта, св. Вікентія Феррарія, св. Альберта Великого, 

Катерини Сієнської та ін. Головний і бокові вівтарі оформлялися 

скульптурними композиціями із зображеннями святих ордена.  

На землях Західної та Центральної Європи в костелах домініканців 

нерідко можна спостерігати різницю між кам’яним або цегляним склепінням 

над подовженим хором і дерев’яним пласкою стелею корпусів нав. Таку 

несхожість між ними спостерігаємо у спорудах ченців у Сієні, Парижі, 

Тулузі, Кольмарі, Гуебвіллері (Ельзас), Болоньї, П’яченці [2, с.21-23] та ін.  

В інтер’єрі мендикантів XVIII ст., як результат впливу донаторів і 

фундаторів, також спостерігається посилення розкішних декоративних 

деталей внутрішнього простору за рахунок його оформлення у стилі бароко 

і рококо.  

В інтер’єрі храмів ордена спостерігаємо такі риси, характерні саме для 

домініканських будівель: подовжений пресбітерій, піднятий на одну-три 

сходинки; короткий корпус нав; різниця між склепіннями пресбітерія і нав; 

на перших етапах відсутність скульптури, різьблених компонентів і 

кольорових вітражів; побутування кам’яного або цегляного склепіння над 

головним вівтарем і пласкої дерев’яної стелі за зразком стодоли над навами; 

впровадження амвонів для проповідування та конфесіоналів для сповіді зі 

знаками й фігурами, що символізують проповідницьку ідею ордена; 

використання в інтер’єрах пізніших об’єктів ордерної системи; з’єднання 

другого хору із загальним простором храму, підсилення декоративних рис 

внутрішнього простору за рахунок надання їм барокового і рококового 

забарвлення, поява скульптури, стукового декору, настінних розписів; 

переважання в інтер’єрі у період бароко творів мистецтва, дорогих цінних 

подарунків від донаторів; прикраса храмів розписами, що висвітлюють 

епізоди з життя домініканських святих. 
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СПОРТ ЯК ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ 

Дуалістичний характер природи спортивної людини в умовах сучасної 

цивілізації пов'язаний з характером взаємодії природи, суспільства і 

людини. Характер цієї взаємодії все більше підтверджує висновок про те, 

що сутність людської природи характеризується невпинним стремлінням 

людини вийти за межі себе і свого світу, намагаючись навіть обійти закони 

природи та історії. Ця характерна особливість людської природи, яка 

являється закономірністю формування своїх відносин з оточуючим світом, 

пов’язана з антропологічними вимірами спорту як реалізації родової 

сутності людини. Спорт – це вихід за межі людського існування, в контексті 

якого долається доцільність повсякденності. Спортивні інтенції людини 

розвиваються і культивуються її смисложиттєвими запитами, без розкриття 

яких неможливо зрозуміти антропологічні виміри людиновимірності спорту. 

О. Хакслі не випадково висловив думку, що спорт може виконувати як 

творчі, так і руйнівні функції у суспільстві, а в полікультурному соціумі 

вони все частіше підтверджуються на практиці. На думку К. Бленчерда, 

агресивні інстинкти завжди являлись невід’ємною частиною людської 

природи, спортивні відносини є вираженням тиску, влади, підкорення і 

привілеїв що в цілому порушує антропологічні виміри спорту, так як спорт 

виступає як інструмент сублімації агресії.  
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Тому у контексті соціального простору спорту застосовується нова 

парадигма людиновимірності, яка дозволяє виявити міру співвіднесеності 

тенденцій спорту і потреб у розвитку сутнісних сил людини як їх родової 

сутності, направлених на формування цілісної особистості спортсмена. Все це 

дозволяє поглибити теоретичні уявлення про основні характеристики 

феномена спорту, більш точно визначити складові і тенденції розвитку 

сучасного спортивного мислення і практики спорту, концептуалізації 

сучасних знань про спорт, що базуються на антропологічних засадах. 

Адекватне осмислення даного, достатньо визначального блоку проблем, 

дозволяє розібратися в особливостях сучасного етапу розвитку спорту, 

особливостях протистояння світоглядних установок, цінностей, регулятивів і 

практик, що характеризують спортивне життя сьогодні. Тому сама логіка 

проблем, особливостей та тенденцій розвитку спорту як специфічної 

соціальної практики потребує звернення до більш широкого контексту – 

соціантропологічного і соціокультурного, що базуються на концепті 

людиновимірності. Саме з цієї точки зору актуальною є проблема, яка 

потребує всебічного і ґрунтовного дослідження антропологічних засад спорту 

(спортивної антропології, фізичної антропології), з однієї сторони, 

наближення сучасного спорту до меж людиновимірності, а з другої, 

подолання зростання загроз, пов’язаних з деструктивними явищами у 

середовищі спорту, що вивчає антропологія, предметом якої є людина як 

особливий рід сущого та осмислення проблем людської природи, модусів 

людського існування, потенціал антропологічної картини світу, у даному 

випадку спорту. У наш час зростає значення такого виду антропології, як 

спортивна, яка вивчає закономірності морфологічних і функціональних змін, 

що відбуваються в організмі людини під впливом спортивної діяльності. 

Основний її метод – метод антропометрії чи соматометрії – вимірів живої 

людини, для якого велику роль відіграють такі науки, як анатомія і фізіологія, 

генетика і психологія, біометрія і біофізика. У наш час без антропології не 

мислима ні медицина, ні археологія. Нами досліджується проблематика, 

пов’язана з аналізом місця людини у сучасному спорті і міри співвідношення 

різних сторін його природи в дихотомії «біологічне-соціальне», «фізичне-

духовне», що також те, що впливає на розвиток родової сутності людини. 

Вітчизняна філософія спорту намагається подолати вузькі рамки відношення 

до індивіда тільки як носія лише фізичних якостей базуючись на ідеї 

біосоціальної природи людини, але й можливості формувати особистість як 

духовно-тілесну цілісність. Аналіз літератури засвідчив, що нині осмислення 

природи людини, що реалізується у спорті, все більшою мірою прориває 

вузький горизонт суто земного, природно-тваринного існування людини, 

входячи в простір більш глибинних інтерпретацій реалізації родової сутності 

людини. Сучасний спорт упритул підійшов до виявлення меж 

людиновимірності, так як він дає максимальні навантаження для тіла і духу, 
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що дозволяє вважати його одним з ареалів антропологічної межі (термін 

С. Хоружого). За межами цієї межі – вихід в інший вимір по відношенню до 

нормального людського життя: в смерть, травму, кризу самосвідомості. 

Порушення людиновимірності вносить у спорт елемент антигуманності, 

руйнування всього людського, породження негативних стимулів для розвитку 

особистості. Дух змагальності моделює ситуацію людського самовизначення, 

яке здійснюється в системі «Я-Інший» чи «Я-Інші», тому самовизначення 

можливо, якщо «Я» спів ставляє свої показники з Іншими. Самореалізація 

особистості у спорті як головний мегатренд глобального суспільства виходять 

на концепцію міри людського роду, яка є зв’язуючою ланкою між 

гуманітарною наукою антропономією і суспільною наукою антропологією. 

Діалектичний зав’язок загального і окремого дозволяє відмітити, що якості 

людського роду (загальне) властиві і кожному людському індивіду (окреме). 

Дослідження міри людського роду передбачає виявлення і обґрунтування 

таких якостей людини, які являються його родовими сутнісними силами і як 

соціальні константи характеризують кожну людину. Дослідження сукупності 

якостей, ознак людського роду дають можливість виявити чотири таких 

соціальних константи: свідомість, мова, спілкування і діяльність, так як всі 

інші якості не являються родовими, чи являються модусами, видами названих 

якостей як сутнісних. Слід виділити чотири родових ознак людини, націлених 

на виявлення її родової сутності: 1) свідомість як властивість мозку 

спортсмена відображати дійсність в спортивних образах і мові, що слугує 

регулятором людської життєдіяльності на спортивному рівні і володіє різним 

об’ємом; 2) мова спортсмена як знакова система для вираження думок, 

здійснення соціальних комунікацій і творчого мислення, що виконує функції – 

експресивну, комунікативну, творчу і меморіальну; 3) спілкування як вся 

сукупність комунікацій спортсмена, яка визначається інформаційними, 

праксеологічними та аксіологічними відносинами, що виражають три 

підсистеми соціального досвіду людства – знання, уміння і соціальні 

установки; 4) діяльність як доцільна взаємодія людини з предметним 

спортивним світом, що базується на свідомості, мові і спілкуванні, що являє 

собою інтегративну якість людини і об’єднує у функціональному комплексі. 

Ця характерна особливість людської природи, яка являється основою 

людиновимірності спорту, породжує проблему дуалізму трансгресивної 

творчості, яка, з однієї сторони, є позитивною, так як розширює сферу 

самореалізації людини та її родової сутності, а з іншої, – діє негативно, – так 

як часто руйнує людську природу і сприяє виходу деструктивних інтенцій 

людини. Саме у цьому закладена основа проблематизації людивимірності 

світу у його антропологічних засадах, сформованих людиною у вигляді 

різноманітних соціальних практик, однією з яких і є спорт.  Головна загроза, 

яка може виникнути перед людиною, – це загроза людини перейти у вимір 

нелюдиновимірний, у якому стикаються людина, природа і суспільство. 
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СМЕНА ОРИЕНТИРОВ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В условиях научно-технической революции, когда наука и высшее 

образование стали рассматриваться в качестве необходимой предпосылки 

развития общества, цели и задачи высшей школы пересматриваются. 

Высшая школа этого региона превращается в интегрированную часть 

системы государственно-монополистического капитализма и на нее 

возлагаются важные экономические и социально-политические функции. 

Изменение целей и задач высшей школы прослеживается в последних 

законодательных актах и постановлениях. Так, на высшую школу Швеции 

возлагается как обучение студентов и научно-исследовательская работа, так 

и культурно-просветительская деятельность. Особо подчеркивается в этих 

актах и законах необходимость связи подготовки в высшей школе с 

профессиональной деятельностью: «Студенты должны готовить себя к 

различного рода профессиональной деятельности или совершенствоваться в 

профессии, которую уже получили. Знания и навыки, полученные в 

трудовой и общественной жизни, должны использоваться в процессе 

обучения» [1, с.213]. При этом школы ограничиваются лишь такими 
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областями культурной жизни, которые имеют непосредственное отношение 

к подготовке специалистов. 

На характер изменений в высшей школе Швеции немаловажное влияние 

оказал и такой фактор признания шведскими экономистами, а также 

руководителями образования, концепции непрерывного процесса последнего, 

которое должно продолжаться в течении всей жизни человека. Так 

называемое возобновляющееся образование (систематическое чередование 

обучения с трудовой деятельностью), как путь реализации непрерывного 

образования, признается шведскими учеными наиболее рациональным 

способом приспособления системы образования к потребностям экономики. 

В этой связи на высшую школу возлагается функция не только подготовки, 

но и переподготовки кадров высшей квалификации. Политика в области 

образования находящегося ныне социал-демократического правительства 

направлена на то, чтобы поставить высшую школу на службу родине. В 

связи с этим расширяется влияние на развитие высшего образования 

политических кругов и профсоюзов [2, с.214]. 

В Дании 80-90 годы ХХ века также отмечены приспособлением высшей 

школы к потребностям экономики. В плане развития высшего образования в 

стране до 1990 г., предложенном Советом по планированию высшего 

образования, указывалось на необходимость планового развития высшего 

образования с целью более рационального использования 

высококвалифицированных специалистов. Перспективный план развития 

высшего образования предусматривает «обеспечение количественного 

охвата обучением производительной рабочей силы», а также «улучшение 

качества подготовки специалистов путем создания более гибкой системы 

обучения и разнообразия содержания образования» [225;97]. 

Задачи, поставленные перед высшей школой Дании, получили свою 

конкретизацию в принятых парламентской комиссией «Девяти пунктах 

программы высшего образования» [208;8]. В качестве первоочередной 

задачи выдвигается усиление связи между обучением и производством. 

Профессиональную и учебную ориентацию студентам предлагается 

осуществлять на всех ступенях системы образования. Особое внимание 

обращается на распространение информации о возможности 

последипломного обучения, в том числе переподготовки и повышения 

квалификации дипломированных специалистов, которые во всех больших 

масштабах стали организовываться в вузах. 

Высшее образование в Норвегии рассматривается в качестве одного из 

важнейших рычагов как экономического, так и социального развития 

страны. Известный норвежский исследователь и реформист системы 

образования Л. Лангслет в работе «Беспокойство о школе» пишет, что 

«школа, гимназия и различные высшие учебные заведения должны сделать 

упор на профессиональную подготовку с учетом конкретных требований 
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производства. Именно в этом направлении должны проводиться реформы в 

области образования» [217;92-93]. Большая часть лиц с высшим 

образованием, занятых в производстве, приходится на общественный 

сектор. Но, несмотря на то, что их «численность в течение последних 

десятилетий увеличивается – в 1950 г. Лица с высшим образованием 

составляли 3% от всего взрослого населения страны, 1970 г. – 7%, 

потребности экономики в квалифицированных специалистах не 

удовлетворены. Предполагается довести долю лиц с высшим образованием 

к 1990 г. до 14%, а к 2000 г. до 20%» [209;26]. Эти цифры характеризуют 

общую социальную закономерность возрастания роли образования в 

социально-экономическом социуме Норвегии. 

Одной из характерных особенностей развития высшего образования в 

Норвегии – усиление его акцента в борьбе за достижение социального 

равенства. Излагая свои перспективы на дальнейшее развитие общества, 

правительство Норвегии особо подчеркивает значение образования «для 

достижения социального равенства в качественно совершенствующемся 

обществе». В этой связи оно высказывается за то, чтобы образование 

давалось на более широкой социальной основе, а «солидарность и развитие 

личности были его главными целями» [219;30]. В то же время на практике 

дело обстоит хуже, поскольку эти идеи не всегда реализовываются. 

Таким образом, анализ подготовки специалистов показывает, что 

характер высшего образования в странах Северной Европы в значительной 

степени обусловлен расширением поставленных перед высшей школой 

задач. Функции высшей школы существенно расширяются – наряду с 

воспроизводством социальной элиты, на высшую школу возлагается задача 

обеспечения квалифицированными специалистами различных отраслей 

экономики этих стран. Расширение функций высшей школы сопровождается 

изменением самой концепции высшего образования – в систему высшей 

школы включаются все учебные заведения, осуществляющие подготовку и 

переподготовку специалистов на послесреднем уровне. В этой системе 

образования традиционные высшие учебные заведения составляют лишь 

часть. 

Основные направления изменений в структуре высшей школы – 

диверсификация интеграция. Диверсификация структуры выражается в 

создании новых уровней и кратких циклов подготовки, деление обучения в 

традиционных вузах на этапы. Эти новые формы подготовки специалистов 

предназначаются для решения новых задач, поставленных перед высшей 

школой, расширения номенклатуры специальностей. 

Интеграция учебных заведений, различных по статусу и уровню 

даваемой подготовки, в единую систему осуществляется с целью более 

рационального использования материальных и кадровых ресурсов. 
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В целом же, изменения в содержании высшего образования 

исследуемых стран, свидетельствует о том, что социальный заказ высшей 

школе в значительной мере обусловлен экономическими факторами. 

Практика социально-экономического развития этого региона, уровень жизни 

народа в этих странах позволяет утверждать, что нововведения в 

содержании высшего образования, подготовки кадров высшей 

квалификации дают позитивные результаты, поэтому помимо общего 

стержня в Болонской образовательной системе подготовки специалистов, 

каждая страна, в том числе и Украина, должна находить и то особенное, что 

позволит ей более быстрыми темпами выводить из кризиса свою экономику, 

социальную сферу и занять достойное место в европейском сообществе. 
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ФОРМИ ТА ВИДИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НАТОВПУ 

Під агресією розуміють будь-які навмисні дії, що спрямовані на 

завдання шкоди іншій людині, групі людей або тварині. Агресія – це 

характеристика поведінки. Вказане поняття слід відрізняти від поняття 

«агресивність» – тобто властивість особистості, що проявляється в 

готовності до агресії. Із відмінності цих понять випливає, що не за будь-

якими агресивними діями суб’єкта дійсно стоїть агресивність особистості. 

Агресивність людини не завжди проявляється в очевидно агресивних діях. 

Прояв (або непроявлення) агресивності як особистісної характеристики в 

агресивних діях завжди є результатом складної взаємодії трансситуаційних і 

ситуаційних факторів. У випадку агресивних дій неагресивної особистості в 
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основі першопричини цих дій лежить фактор ситуації. У випадку ж 

агресивних дій агресивної особистості у взаємодії трансситуаційних і 

ситуаційних факторів примат належить особистісним якостям [1, c.190]. 

Детермінуючим фактором агресії у такому разі стають особистісні якості 

людини, її правова свідомість і правова культура. 

Агресія не виникає в соціальному вакуумі, на таку поведінку впливає 

присутність інших людей, їхніх дії. Специфічними передумовами агресії, 

зазвичай, називають фрустрацію, вербальний і фізичний напад, 

підбурювання з боку оточуючих осіб, особливі характеристики жертви. 

Фрустрація (англ. frustration – розлад, зрив планів, крах) – специфічний 

емоційний стан, що виникає в результаті невдачі у задоволенні потреби або 

бажання за наявності непереборних, або таких, що важко подолати, 

перешкод, що супроводжується різними негативними переживаннями: 

розчаруванням, дратівливістю, тривогою, відчаєм. Фрустрація виникає в 

результаті розходження між рівнем запитів і реальними досягненнями 

людини [2]. 

Поведінка у стані фрустрації може бути різною. Найчастіше фрустрація 

призводить до агресивної поведінки: людина вдається до образ, фізичних 

нападів на особу, поведінка якої, на її думку, сприяла фрустрації. Однак не 

завжди агресія виливається на винну особу. Людина не завжди здатна 

проявити пряму, відкриту агресію стосовно того, кого вважає винуватим у 

своїх проблемах. У такому разі можливий виплеск агресії на іншу, ні в чому 

не винну людину. Агресія може бути спрямована і на самого себе. Часто 

ображена людина уявляє собі сцени помсти, насправді не вдаючись до 

якихось реальних дій [3]. 

Ймовірність агресивної поведінки значною мірою залежить від 

емоційності людини. Емоція – це перша реакція, що виникає миттєво, ще до 

того, як людина встигла усвідомити і проаналізувати інформацію, вона вже 

позначається на обличчі, позі, рухах. Емоції особливо чітко проявляються у 

стані паніки, у натовпі. 

Натовп – це скупчення людей, що не поєднані між собою спільною 

метою і єдиною організаційно-ролевою структурою, але пов’язані між 

собою спільним центром уваги і емоційним станом. У натовпі людина 

поводиться зовсім не так, як тоді, коли вона одна. Маса легше реагує на 

емоції. Натовп перетворюється на тимчасову спільноту могутніх (так вони 

себе сприймають) людей, готових до руйнівних дій. У натовпі поріг 

толерантності до фрустраторів і стресорів помітно знижується, група стає 

агресивнішою «сутністю», ніж її індивідуальні члени. Людина в масі 

схильна втрачати свою особистість. Відповідно знижуються її розумові 

здібності та здатність до критики. На перший план у масі виступає 

інстинктивне та ірраціональне. Зникнення свідомої особистості, 

переважання особистості несвідомої, однакове спрямування почуттів та 
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ідей, що відбувається під впливом навіювання, прагнення негайно 

реалізувати на практиці навіяні ідеї – це головні риси, що характеризують 

індивіда у натовпі. Він перестає бути самим собою, повністю втрачає свою 

волю. Ставши частиною натовпу, людина опускається на кілька сходинок 

нижче по драбині цивілізації. Поза натовпом вона, можливо, була б 

культурною людиною, у натовпі – це варвар, тобто істота інстинктивна. У 

неї виявляються нахили до сваволі, жорстокості, нестриманості, але, 

водночас і до ентузіазму та героїзму. Все залежить від того, якому 

навіюванню підкоряється натовп [4, c.17]. 

Важливою структурною характеристикою натовпу є його соціально-

психологічний склад. Це – самостійний чинник, що значною мірою впливає 

на його формування, розвиток та, що особливо важливо, перехід його 

учасників до активних дій. Натовп за складом завжди неоднорідний, 

зокрема, у масових зібраннях протестного характеру можна виділити такі 

прошарки: 

1) лідери та активні учасники – ті, хто мають на меті підготувати умови 

або брати безпосередню участь у протиправних діях, причому мотиви їх 

поведінки можуть бути різними (самоствердитися та набути авторитету 

серед присутніх, дати вихід негативним емоціям, помститися працівникам 

правоохоронних органів та інші); 

2) підбурювачі – ті, хто не має наміру особисто діяти активно, але 

прагне використати для досягнення власної мети зусилля інших осіб; вони 

формують «образ ворога», звертаючись до присутніх із лозунгами та 

закликами для формування певних позицій і установок, маніпулюючи їх 

свідомістю та уявленнями у власних інтересах, спонукаючи швидку 

динаміку негативних емоцій; 

3) «зацікавлені, співчуваючі» – зацікавлено та прихильно ставляться до 

того, що відбувається, але первісно наміру брати участь в активних діях не 

мають; 

4) «випадкові, спостерігачі» – ті, хто опинилися на місці події внаслідок 

збігу обставин, ставляться до неї байдуже або ж навіть негативно, 

засуджуюче, але своєю присутністю збільшують чисельність, надаючи 

іншим учасникам відчуття могутності. 

Натовп переходить до дій, коли кількість активних учасників досягає 

«критичної концентрації» (приблизно 20 %). Це стає можливим внаслідок дії 

наступних умов: 

– навмисне загострення обстановки підбурювачами, що може мати як 

словесну форму (звертання до присутніх, вигуки, скандування окремих слів 

чи лозунгів), так і виражатися у безпосередніх агресивних діях, які 

вчиняють спеціально проінструктовані та підготовлені особи, досить часто – 

за матеріальну чи іншу винагороду. Привід для таких дій, як правило, не 

відповідає ступеню активності (зупинка та пошкодження транспорту, биття 



90 

 

 

шибок, застосування сили щодо «невгодних» ораторів чи працівників 

правоохоронних органів), метою якої є провокування на застосування сили 

представників «офіційної сторони» та агресивності присутніх громадян; 

– неможливість перевірки відомостей, що надходять, внаслідок чого на 

віру приймається та інформація, що відповідає загальному емоційному 

настрою та надходить від осіб, які користуються довірою і авторитетом; 

– присутність неврівноважених та легко збуджуваних людей; осіб, 

схильних до агресивної поведінки та таких, що нарікають на несправедливе 

до себе ставлення в минулому; п'яних чи в стані наркотичного збудження: 

угруповань підлітків та молоді з антисоціальними установками. Такі 

учасники з «підвищеною реактивністю» до порушень громадського порядку 

далеко не завжди з'являються на місці події спонтанно – їх можуть 

спеціально доставляти чи готувати, у тому числі й тенденційно пояснюючи 

події, доводячи до стану легкого сп'яніння, тощо. Вплив зазначених умов 

призводить до зростання питомої ваги тих, хто прагне діяти активно, 

внаслідок чого протестне скупчення громадян трансформується в 

агресивний натовп, де багато хто починає поводитися зовсім не так, яку 

повсякденному житті – вони приймають за зразок та копіюють поведінку 

оточуючих, навіть якщо вона суперечить їхнім моральним принципам та 

звичкам. Значно зростає негативний емоційний потенціал присутніх, у їхніх 

висловлюваннях та діях з'являється ворожість і жорстокість. 

Відомий дослідник психології натовпів Г. Лебон зазначав, що основною 

характерною рисою мас є злиття індивідів в єдині розум і почуття, які 

знівельовують особисті відмінності і знижують інтелектуальні здібності. 

Кожен прагне бути схожим на ближнього, з яким він спілкується. При цьому 

не має значення соціальний клас, освіта і культура учасників. «З того самого 

моменту, коли люди опиняються в натовпі, неук і вчений стають однаково 

нездатними міркувати» [5, c.170]. Це перетворення, яке однаково зачіпає 

всіх людей, зібраних у групу, дозволяє зробити висновок про те, що маса – 

це не «плебс» або «чернь», бідняки, неуки, пролетаріат, які протиставляли 

себе еліті та аристократії. Як тільки люди збираються разом (неважливо 

хто), вони стають масою.  

Г. Лебон наполегливо критикує всіх тих, хто вважає кримінальність 

відмінною рисою натовпів, підкреслюючи, що натовпи можуть бути і 

жорстокими, і героїчними одночасно. 

Інший засновник теорії масового суспільства, Г. Тард, стверджував, що 

натовп буває не тільки легковірний, але й божевільний, він занадто 

схильний «підкорятися спонуканням заздрості та ненависті. Для будь-якого 

натовпу потреба ненавидіти відповідає потребі діяти» [6, c.46]. Згідно з 

означеними дослідженнями, зняті з кріплень, позбавлені привілеїв за 

народженням і за званням, дезорієнтовані нескінченними змінами, 

причеплені один до одного люди створюють неймовірний простір для 
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розростання тих людських туманностей, якими є натовпи (визначення дано 

С. Московічі). «Озирніться навколо, – закликав С. Московічі, – на вулицях 

або на заводах, на парламентських зборах або в казармах, навіть у місцях 

відпочинку ви побачите натовпи, рухомі або нерухомі. Деякі люди 

проходять крізь них, як через чистилище. Інші ними поглинаються, щоб уже 

ніколи не вийти назад. Ніщо не висловило б суті нового суспільства краще, 

ніж визначення «масове». Воно пізнається за його численністю ..., про нього 

можна здогадатися завдяки тим перетворенням, які відчуває кожна людина, 

стаючи анонімною: реалізація властивих їй бажань, пристрастей, інтересів 

залежить від величезного числа людей ... Можна бачити її схильність до 

нападів громадської тривожності й тенденції уподібнюватися, відповідати 

якійсь колективній моделі» [7, c.411]. 

Х. Ортега-і-Гассет підкреслював, що натовп – поняття кількісне і 

видиме. Маса – це безліч людей без особливих достоїнств. Маса – це 

середня, рядова людина. І ця рядова людина, бачачи довкола себе технічно і 

соціально досконалий світ, вірить, що його «виробила таким сама природа; 

їй ніколи не приходить в голову, що все створено особистими зусиллями 

геніальних людей. Ще менше вона підозрює про те, що без подальших 

зусиль цих людей прекрасна будівля зруйнується в найкоротший час. Тому 

відмітимо дві основні риси в психологічній діаграмі людини маси: 

нестримне зростання життєвих жадань… і принципову невдячність до 

всього, що дозволило так добре жити. Обидві ці риси характерні для добре 

нам знайомої психології розбещених дітей. Ми можемо скористатися нею як 

прицілом, щоб розглянути душі сучасних мас» [8, c.116]. Процеси 

«омасовіння» (масовизації) трактувалися ним як трагедія культури.  

Дослідники розрізняють експресивну, імпульсивну, афективну, ворожу 

та інструментальну агресію натовпу. Експресивна агресія – це поведінка, яка 

спрямована на залякування об’єкта агресії, при цьому агресор намагається 

продемонструвати свої потенційно агресивні наміри. Це не завжди 

виражається в безпосередньо руйнівних діях. Прикладом експресивної 

агресії можуть бути ритуальні танці, різного роду масові демонстрації. 

Імпульсивна агресія зазвичай спровокована в результаті дії якогось фактора, 

вона миттєво виникає і достатньо швидко припиняється. Така агресія може 

мати переривчастий, імпульсивний характер, проявляється у вигляді хвиль, 

що йдуть одна за одною. Афективна агресія – чисто емоційний феномен, 

який практично повністю позбавлений дієвого компонента. Це, як правило, 

найбільш видовищна, але і найбільш безглузда форма агресії, для якої 

характерний так званий «агресивний ажіотаж», за якого натовп кидається в 

бій, будучи наперед приреченим на поразку. Жертви в таких випадках 

завжди переважають над досягнутими результатами. Наступна форма агресії – 

ворожа агресія, яка характеризується цілеспрямовано усвідомленим наміром 

завдання шкоди. Остання форма агресії – інструментальна, за якої мета дій 
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суб’єкта нейтральна, а агресія використовується як один із засобів її 

досягнення. Дві останні форми є організованими, водночас зовнішньо вони 

можуть маскуватися під стихійну поведінку натовпу [9]. 

Натовпи також можуть бути демонструючими, тобто тими, що 

демонструють своє ставлення до якихось соціальних подій, дій влади або у 

цілому до умов життя. Вони можуть принципово відрізнятися один від 

одного за ступенем своєї організованості і цілеспрямованості і в залежності 

від цього набувають або втрачають ознаки натовпу. Життєва практика 

показує, що навіть ретельно організовані акції, з одного боку, під впливом 

різних факторів або просто з часом легко можуть втрачати організованість 

та цілеспрямованість, а з іншого – можуть викликати, не бажаючи цього, 

утворення нових натовпів що ускладнюють організоване проведення цих 

акцій. Тому для управління групами людей доцільно знати і враховувати 

психологію натовпу. 
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Цивілізаційна парадигма 

Гончаров Г.М., 
доцент, к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних наук 

Харківської державної академії фізичної культури, 
Україна, м. Харків 

В ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ ПАРАДИГМІ «КОНВЕРГЕНЦІЯ» 

ЯК ОДНА ІЗ МОЖЛИВИХ УМОВ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СВІТУ 

XXI століття поставило перед людством гостру проблему і питання: 

куди ми йдемо, де ми зараз і які взагалі перспективи розвитку земної 

цивілізації. Фантастичні темпи розвитку новітніх технологій і перспективи, 

що відкриваються завдяки їм, прогресуюча «вестернізація» економічних і 

політичних аспектів життя багатьох країн світу дозволяють багатьом робити 

припущення про стрімке наближення людства до «кінця історії людства». 

Як що брати за основу її циклічність: розвиток, стрімкий зліт, раптове чи 

передбачене знищення, припинення існування. Американський історик 

Фрэнсис Фукуяма визначав: «У теоріях такого типу безупинний 

поступальний рух людства як цілого заміняється на циклічний розвиток 

окремих локальних цивілізацій» [6]. До мислителів, що дотримується схожої 

точки зору на предмет історії, відноситься також англійський історик XX 

століття Арнольд Тойнбі. «Кінець такого світу чи світу взагалі?», «НТР – 

межа людської цивілізації. Чи є альтернатива?», «2012 рік: апофеоз або 

апокаліпсис?» – такого роду твердження, питання звучали і продовжують 

з’являтися у багатьох соціально-філософських трактатах. А адже ще зовсім 

недавно, в 50-60-х роках минулого століття, світ був захоплений 

перспективами, початком науково-технічної революції, яка передвіщала 

становлення нової технологічної епохи, принципово інші сполуки 

виробництва, науки, якість життя людей, очищених від негативних рис, 

соціальних хвороб, майбутнє загального добробуту і достатку. В дусі 

ідеологічної конфронтації того часу питання полягало лише в тому, яка 

соціальна система – капіталістична або соціалістична – найбільш сприяє 

реалізації можливостей, що відкриваються науково-технічною революцією, 

і, отже, яким шляхом піде подальший розвиток цивілізації. 

Так, відомо, що сучасна європейська – «західна» цивілізація зародилася 

на основі закладених капіталістичних відносин та інститутів громадянського 

суспільства, набагато раніше промислової революції, хоча безумовно саме 
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НТР визначила їй адекватний технологічний базис. У немарксистській 

соціальній філософії, отримала розвиток теорія, індустріальної цивілізації, її 

технологічної трансформації у постіндустріальну теорію, універсальною 

моделлю якої бачився тільки капіталізм того часу. У свою чергу, в 70-х 

роках у Радянському Союзі у зв'язку з розширенням сфери дії НТР, але 

насамперед у зв’язку з конкуренцією, що посилилася і ідеологічною 

боротьбою з Заходом і Америкою, була прийнята на озброєння доктрина, 

згідно з якою вимогам НТР є адекватним саме соціалізм. 

У кінці 70-х – початок 80-х роках почалася загально економічна криза, 

яка охопила як капіталістичні, так і соціалістичні країни. На цьому тлі 

«раптом» виявилися негативні наслідки НТР. «Менш ніж за рік, – писав з 

подивом О. Тоффлер, – всі наші уявлення про достаток, дозвілля, безмежне 

зростання виявилися перекинутими. Всі рожеві очікування 50-х і 60-х років 

раптово виявилися відкинутими перед обличчям зростаючої суспільною 

небезпекою того, що так недавно було ще зовсім немислимим» [5]. Все це 

повторилось і в новому тисячолітті 2008 році але ще з більш загостреними 

проблемами. 

Симптоми загальної кризи індустріальної цивілізації різноманітні, але є 

серед них і корінні. Науково-технічний потенціал індустріальної цивілізації 

історично концентрувався у військово-промисловому комплексі. 

Абсурдність ситуації полягає в тому, що дана галузь виробництва, 

орієнтована на тотальне знищення, виявляється економічно найбільш 

рентабельною (дає максимум прибутку) і технологічно прогресивною 

(вимагає регулярного і все прискореного оновлення). Але одночасно у міру 

зростання науково-технічного потенціалу військово-промислового 

комплексу експоненціально зростає смертельна небезпека кінця цивілізації і 

загального знищення життя на Землі, навмисного або випадкового – не має 

значення. Реальна загроза ядерного колапсу позбавляє людство надії на 

безсмертя. 

Самовпевнений принцип індустріальної цивілізації – підкорення 

природи, – здавався близьким до здійснення, сьогодні обернувся небезпекою 

незворотної  кризи екосистеми. Внаслідок абсолютного зростання населення 

і виробництва, покликаного задовольняти його зростаючі потреби, людство 

мимоволі, але неминуче наближається до межі екзистенційних можливостей 

навколишнього природного середовища. В якості альтернативного варіанту 

для досягнення  стану глобальної рівноваги була запропонована модель 

«нульового зростання», яка зовсім не означала відмови від розвитку, вона 

лише передбачала його досить жорстку саморегуляцію, яка дозволить 

зберегти і навіть, підвищити якість життя людей за умов відмови від 

марнотратної економіки, надлишкового споживання і забезпечення 

ресурсозберігаючих і природоохоронних технологій. 
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Подальше нарощування виробничої діяльності, військово-ядерного 

потенціалу від чого людство не може відмовитися, загрожує зруйнувати цю 

досить тендітну оболонку, що і означає фатальну неминучість загибелі не 

тільки цивілізації, але й самого життя. Чим вище зовнішнє благополуччя 

людини, тим ближче і жахливіше час розплати, «бо час вже близько», як 

сказано в Апокаліпсисі, книга Одкровення глави 15-22. 

Але навіть у період «потепління» міжнародних відносин мирне 

співіснування розглядалося як свого роду паралельне існування «двох 

протилежних соціальних систем», непроникних одної в другу. Така 

установка не залишає місця для нормальних відносин у господарсько-

економічній, геополітичній і культурних сферах, не кажучи вже про 

військову. Вона неминуче веде до взаємної недовіри та конфронтації, у 

кінцевому рахунку до протиріччя з сучасними тенденціями та інтересами 

розвитку світової цивілізації.  

У світлі нового мислення інакше постає і ідея конвергенції. Найбільш 

яскравими її прихильником був П. Сорокін, акад. А.Д. Сахаров. В роки 

«застою» теорія конвергенції, як і сама ідея, була однозначно оцінена як 

орієнтація на поглинання соціалізму капіталізмом. Теоретики конвергенції 

мають на увазі двостороннє зближення. Так, Ян Тінберген вважає, що 

«зближення Сходу і Заходу може статися на об'єктивній економічній основі. 

Зокрема, соціалізм може запозичити у Заходу принципи приватної 

власності, економічного стимулювання та ринкову систему, капіталізм у 

соціалізма – ідею соціальної рівності й соціальної захищеності, робітничий 

контроль над умовами виробництва і планування економіки» [4]. Сорокін П. 

розглядає ідею конвергенції з точки зору далекої перспективи, коли в 

результаті взаємного зближення «панівним типом суспільства і культури, 

ймовірно, буде не капіталістичний і не комуністичний, а тип «sui generis», 

який ми можемо визначити як інтегральний». Цей новий тип культури, на 

його думку, стане «об'єднаною системою інтегральних культурних 

цінностей, соціальних інститутів та інтегрального типу особистості, які по 

своїй суті будуть відрізнятися від капіталістичного та комуністичного 

зразків» [3]. Нове мислення дозволяє по-новому поглянути і на ідею 

конвергенції у зв'язку з глибокою трансформацією капіталізму під впливом 

НТР і радикальною перебудовою техніко-економічних, соціально-

політичних структур країн колишнього соціалістичного табору, що 

розвиваються, в деякому роді за сценарієм Я. Тінбергена, розробленому ним 

на початку 60-х років минулого тисячоліття. З того часу необхідність 

зближення і взаєморозуміння двох світових систем, що представляють 

сучасну індустріальну цивілізацію, істотно зросла зважаючи на нагальну 

необхідність вирішення глобальних проблем світової цивілізації. Саме це 

мав на увазі А.Д. Сахаров, розглядаючи конвергенцію як установку сучасної 

цивілізації, що дозволяє їй сподіватися на самозбереження і розвиток. 
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«Конвергенція, – писав вчений, – реально відбувається, історичний процес 

зближення капіталістичної та соціалістичної світових систем, здійснюється 

в результаті зустрічних плюралістичних змін в економічній, політичній, 

соціальній та ідеологічній сферах. Конвергенція є необхідною умовою 

розв'язання глобальних проблем світу, екології, соціальної та геополітичної 

справедливості» [1].  

Дане визначення не нове, а добре забуте старе може бути прийняте 

насамперед як максима міжнародних відносин. Тому мабуть, 

різноманітність культурно-історичних диференціацій товариств, що 

належать до технологічно високо цілісної цивілізації, на основі консенсусу 

їх співіснування забезпечило б  її подальший розвиток. «Універсальною 

характеристикою майбутнього цивілізації може служити всеєдність, що 

розуміється, як відношення всеосяжного духовно-органічного цілого до усіх 

живих її членів і елементів, що в ній знаходяться» [2]. Але це в тому 

випадку, якщо людство зуміє відстояти майбутнє цивілізації. 

Література 

1. Сахаров А.Д. Конвергенция. Опыт словаря нового мышления. 50/50. М., 

1989. С.17. 

2. Соловйов В.С. Собр. соч. В 10 т. СПб., 1897-1900. Т. 10. C.231. 

3. Sorokin P. The Basis Trends of our Times. New Haven. 1967. P. 48.  

4. Тінберген Ян. Перегляд міжнародного порядку. М., Прогресс. 1980. 416 с. 

5. Toffler A. The eco-spasm. Report. Torronto. 1975. P. VII 

6. Фукуяма Ф. Кінець історії? США: Економіка, політика, ідеологія. 1990. 

Випуск №2 С. 25. 

Литвинов А.Н., 
к.филос.н., к.ю.н., доцент, научный сотрудник отдела организации научной 

работы, Луганский государственный университет внутренних дел 
им. Э.А.Дидоренко, 

Украина, г. Северодонецк 

О «СОВЕТСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ» И НОВОЙ ОБЩНОСТИ 

ЛЮДЕЙ «СОВЕТСКИЙ НАРОД» КАК АКТУАЛЬНОЙ 

ПРОБЛЕМЕ (ТОТАЛИТАРИЗМ VS СВОБОДА) 

1. Более полувека силового господства тоталитарного режима и 

физического уничтожения наиболее активной и мыслящей части населения, 

активная пропагандистская работа (включая систему образования) и т. д. 

принесло результат, который предельно кратко можно резюмировать так: 

«советский человек» был создан. 
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2. Аналогичный вывод, с некоторыми оговорками и с необходимой 

частью упрощения, можно сделать и относительно «новой исторической 

общности – советский народ». То, что в конце ХХ века эта конструкция 

оказалась не столь прочной, как демонстрировал весь массив пропаганды, 

говорит всего лишь о неабсолютности такого вывода.  

3. В инструментарий режима (государства) входил целый арсенал 

инструментов, часть из них был общим для всех тоталитарных государств 

(от нацистской Германии до сегодняшней Северной Кореи), часть была 

оригинальной. Инструментарий: 1) насильственный, включая физическое 

уничтожение; 2) идеологический (включая информационную изоляцию и 

пр.) и коммунистическое воспитание как основа советской педагогики; 

3) «научный» («научное» обеспечение идеологии), включая тысячи 

диссертаций по «истории КПСС», «научному» коммунизму, педагогике, 

направление – «коммунистическое воспитание», в разные периоды – 

доминирование одного из них; 4) иные.  

4. Под «коммунистическим воспитанием» подразумевалось 

«планомерное, целеустремлённое и систематическое формирование 

всесторонне и гармонически развитой личности в процессе построения 

социализма и коммунизма» [1]. 

5. Под «советским народом» подразумевалась «новая историческая, 

социальная и интернациональная общность людей, имеющих единую 

территорию, экономику, социалистическую по содержанию культуру, 

союзное общенародное государство и общую цель – построение 

коммунизма; возникла в СССР в результате социалистических 

преобразований и сближения трудящихся классов и слоев, всех наций и 

народностей. Теоретическое положение о советском народе как новой 

исторической общности выдвинуто на 24-м съезде КПСС» [2, с.76].  

6. Особая роль КПСС и отрицание национальной составляющей, что 

опиралось на положение Ленина: «Партия, чтобы уничтожить всякую мысль 

о ее национальном характере, дала себе наименование не русской, а 

российской» [3, т.10, с.267].  

7. Основная проблема, которая представляется наиболее актуальной: 

возвращение к указанным идеологемам, но на почве уже более широкой, где 

тоталитаризм объединен с империализмом, но последний не в варианте 

эволюции в результате культурного развития [4], а в варианте 

принципиально милитаризованного ленинско-троцкистско-сталинского 

плана, известного как «мировая революция». Последний определял и 

внутреннюю, и внешнюю политику советского государства. Нынешнее 

возвращение страны-преемницы к такого рода принципам соответствующим 

образом (также, и во внутренней, и во внешней политике) противостоит 

индивидуальной (личной, персональной) свободе, которая всегда, особенно 

последние 500 лет, была основой культурного развития человечества. 
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8. Неприятие «советским человеком» и «советским народом» (сегодня в 

иных формулировках) принципов свободы, также обеспеченное и 

усиливаемое пропагандистско-идеологически, возвращает в прошлое целые 

регионы бывшей империи. Одной из реальных опор этого разворота в 

прошлое и является «советский человек» как представитель «советского 

народа». 
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ЛУГАНСК В ВОДОВОРОТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Гидрологические термины нечасто встречаются в социально-

философском дискурсе. За исключением, может быть, понятия «течение», со 

времен Гераклита являющегося метафорой естественной динамики мировых 

процессов. «Все течет, все меняется». История – как река, в которой главное 

течение неотвратимо движется от неких истоков к некоему устью, пробивая 

русло через разные препятствия, захватывая в фарватер более успешные 

социумы и оставляя гнить на отмелях, в стороне от стремнины, социумы 

менее успешные. 

Водоворот, как круговое движение воды в результате слияния двух 

течений, в образе истории как реки не отрицает общей модели процесса. Это 

всего лишь временное завихрение, не способное повлиять на генеральный 

тренд движения истории от точки А к точке Б.  

Иная картина возникает при замене образа реки образом океана. Здесь 

нет главного (единственно возможного) течения. Здесь – стихия, зависимая от 

множества факторов, а не только от объема водной массы и высоты перепадов 

русла. И, по мере того, как представления об эволюции человечества 

трансформировались из картины множества рек-цивилизаций в образ 

глобального океана (то спокойного, то бушующего), доминировавшие прежде 

концепции линейного прогресса стали заменяться теориями маятниковых, 

синусоидных, волнообразных социальных изменений. 
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Это только развитие отдельной, максимально изолированной от других 

цивилизации может быть представлено в виде течения по определенному 

руслу. При усилении всеобщей взаимозависимости предсказуемость 

направленности движения уменьшается. Слишком много внешних факторов 

способны влиять на внутренние потенциалы. Особенно неустойчивыми 

являются «пограничные» зоны, находящиеся на в пространстве между 

разными цивилизациями. Именно они испытывают на себе максимальное 

воздействие процессов различной мощности, приводящих, в конечном 

итоге, к образованию межцивилизационных водоворотов, или, говоря 

языком синергетики, локальных зон бифуркации. 

В одном из таких водоворотов оказался наш Луганск в 2014 году. Какие 

же глобальные процессы повлияли на его формирование? 

Во-первых, незавершенная модернизация постсоветского общества. 

Переход к обществу Модерна, главными характеристиками которого 

являются Доход как базовая социальная ценность и Фабрика как модель 

организации социальных отношений, предполагает также и 

соответствующее изменение социальных регуляторов. Имеется в виду 

демократический правовой контроль социальной иерархии, субординации, 

дисциплины и коллективизма. И в Украине, и в России демократия являлась 

не более чем ширмой для реально действующих механизмов поддержания 

социального порядка архаичного типа, исторически предшествовавшего 

Модерну. Основные характеристики общества Архаики – Власть как 

доминирующая ценность, Армия как модельный (шаблонный для прочих 

форм социальности) институт, контролируемые не правом, а традицией 

иерархия, субординация, дисциплина и коллективизм как базовые 

социальные нормы. В Украине (как и в России) мы видим переплетение 

власти с доходом в ценностном сознании, фабричной организации 

социальных взаимодействий с армейской (силовой в широком смысле), 

формально демократических законов с традициями («понятиями»). 

Провозглашенный Украиной переход к европейским стандартам 

организации социального порядка усложняет функционирование 

исторически сложившейся в Луганской области системы экономических 

отношений, делает большинство предприятий региона неконкуренто-

способными, что способно повлечь за собой массовую безработицу и 

усиление социальной напряженности. Все это формировало в массовом 

сознании негативное отношение к провозглашаемым инновациям. «Лучше 

синица в руках» (сохранение статус-кво), «чем журавль в небе» 

(инновационная модернизация общества). И как только курс на 

евроинтеграцию стал более очевидным, зерна контрагитации упали на 

благодатную почву. Особенно с учетом того, что никакой внятной 

альтернативы мрачным (по мнению оппонентов нынешней власти) 

перспективам региона в общем-то предложено и не было. Провозглашенные 
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Майданом лозунги были восприняты как покушение на привычный порядок. 

Пусть полукриминальный, теневой (архаичный по основным своим 

характеристикам), но стабильный и достаточно комфортный для 

большинства населения. Его обрушение предвещало очень серьезные 

неудобства. И не только для теневых хозяев региона. Отсюда протест 

против евроинтеграции, против идей и лозунгов Майдана. 

Во-вторых, само западное общество, на ценности которого 

ориентируется сейчас Украина, вступило в эпоху постмодернизации. В 

качестве доминирующей ценности в обществе Постмодерна предполагается 

Знание (информация), модельного социального института – Университет, 

базовых социальных норм – сетевые коммуникации (в противовес 

иерархическим), координация (вместо субординации), свобода (вместо 

дисциплины), индивидуализм (взамен коллективизма). Главными 

признаками общества постмодерна становятся неопределенность, 

многовариантность, альтернативность, релятивизм практически во всех 

жизненных сферах и ситуациях, «происходит конструирование 

идентичности на основании индивидуального выбора, а не традиционной 

аскрипции, а также фрагментация индивидуальной идентичности, 

изменяющейся в ходе жизни и от одного социального окружения к другому» 

[1]. Самостоятельность, многообразие и самовыражение личности 

становятся предпосылкой для отказа от единого стандарта социальных 

преобразований, коим на протяжении как минимум последних двухсот лет 

выступала теория модернизации в ее вестернизированном варианте. 

Постмодерн создает возможности для индивидов из незападных 

обществ изменить собственную идентичность через миграцию. Также 

становится возможным «групповое подключение» к «матрице» повышенных 

социальных стандартов, без изменения культурной идентичности 

вследствие постмодернистской политики мультикультурализма. В 

глобальном масштабе происходит усиление процессов регионализации, с 

сохранением роли местных нормативно-ценностных регуляторов 

социального поведения. У. Бек и Р. Робертсон вводят в научный оборот 

термин «глокализация» для определения глобализации локального с 

присущей ей фрагментацией, когда разрушается, например, 

непосредственное (локальное) соседство, но одновременно укрепляется 

«соседство» транснациональное (глобальное). Локальные общности 

глобализируются, возникают связи и общности глокальности; глокализация 

продуцирует новые, неизвестные ранее общности» [см.: 2, с.93-94]. В 

ситуации плюрализации тенденций социального развития, по мнению 

А. Неклессы, «появляется также вероятность глобальной альтернативы 

цивилизации: возможность распечатывания запретных кодов истории, 

освобождения социального хаоса, выхода на поверхность и легитимации 

мирового андеграунда, его слияния с «несостоявшимися» и 
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«обанкротившимися» государствами, «странами-изгоями», современными 

«пиратскими республиками», прочими социальными эфемериями, 

утверждающими причудливый строй новой мировой анархии» [3, с.23]. 

Возникают такие экзотические образования, как ИГИЛ, ЛНР, ДНР. 

В-третьих, в глобальном масштабе происходит усиление процессов 

неоархаизации. Постмодернизационное уменьшение принудительности  при 

переходе от иерархических структур социальных отношений к сетевым 

повышает степень свободы самоопределения и для тех индивидов, групп, 

общностей, которые в силу тех или иных причин оказались в стороне от 

глобального тренда постмодернизации. Если генеральная линия 

модернизации – подгонка под некий общий стандарт, то в обществе 

Постмодерна, после известных коллизий «сопротивляющегося материала» 

формируются установки на толерантность и мультикультурализм (как бы 

его многие не хоронили, особенно в последнее время). Как писал 

С. Хантингтон, «с одной стороны, Запад находится на вершине своего 

могущества, а с другой, и возможно как раз поэтому, среди незападных 

цивилизаций происходит возврат к собственным корням. Все чаще 

приходится слышать о «возврате в Азию» Японии, о конце влияния идей Неру 

и «индуизации» Индии, о провале западных идей социализма и национализма 

и «реисламизации» Ближнего Востока, а в последнее время и споры о 

вестернизации или же русификации страны Бориса Ельцина» [4, с.35]. 

Постмодерн, в отличие от Модерна, не приводит к уничтожению 

(подчинению, отмиранию) устаревших социальных порядков. «Новый мир, 

идущий на смену эпохе Модерна, – пишет А. Неклесса, – рождается в 

столкновении трех исторических тенденций: модернизации, 

постмодернизации и демодернизации (неоархаизации)» [3, с.16-17]. В 

обществе Постмодерна Архаика и Модерн получают дополнительные 

возможности не только для самосохранения, но и для дальнейшего развития. 

И не только как «сырье» для Модерна и Постмодерна, а и в качестве 

принципиально иных моделей социального порядка (хоть и путем 

реанимации «хорошо забытого старого»). 

Луганск оказался под воздействием мощного магнитного поля 

потенциала Архаики в ее советско-российском варианте. Ценностно-

нормативная модель «русского мира», «евразийства» все отчетливее 

позиционируется в качестве ядра социального порядка, 

противопоставляемого западному варианту развития. Мы видим в нем и 

власть как доминирующую ценность, и армию (с ее иерархичностью, 

дисциплинарностью и коллективизмом) как модельный социальный 

институт, и ограничение прав и свобод личности, характерных именно для 

архаичного типа социального порядка. Луганск, долгое время остававшийся 

заповедником «советского фундаментализма» [см.: 5], воспринял 

нормативную модель «русского мира» как нечто «свое», привычное, 
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способное обеспечить большую (по сравнению с евроинтеграцией) 

комфортность жизнедеятельности большинства населения региона. 

Конечно, как и всякая предельно общая модель, данная версия 

интерпретации наших региональных событий грешит схематичностью. Не 

учитываются цели тех или иных акторов глобальной политики, их действия 

(как соответствующие объективным тенденциям, так и противоречащие им). 

Все это, естественно, также наложило отпечаток на конкретные контуры 

«цивилизационной воронки», в которой оказался Луганск. Но, тем не менее, 

понимание общей динамики глобальных процессов создает новые 

возможности и для объективной оценки того, что произошло (без 

преувеличения роли конспирологических теорий), и для прогноза 

дальнейшего развития. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И 

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

ХХ век отмечен тектоническими сдвигами в экономической, 

социально-политической и культурной жизни человечества. Указанные 

сдвиги, во-первых, происходили, по историческим меркам, невероятно 

быстро, а во-вторых, привели к серьезным переменам во всех сферах жизни 

общества. Можно с большой долей вероятности утверждать, что за это 

время произошел реальный прогресс в экономической и гуманитарной 

сферах, потребности людей стали удовлетворяться полнее, качество жизни 
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десятков, если не сотен миллионов людей стало значительно выше, чем это 

было все прошлые века. Вместе с тем, последнее столетие отмечено 

серьезным обострением глобальных проблем, которые прямо или косвенно 

затрагивают интересы каждого жителя нашей планеты и всё человечество в 

целом. Очевидно, что указанные глобальные проблемы имеют некий общий 

узел, точку сборки или центральное ядро, вскрыв которое, можно понять 

основные причины их возникновения и способы разрешения. Для того, 

чтобы более ясно очертить контуры этой «точки сборки», необходимо 

коснуться теории кризисов и катастроф.  

Общее направление изменений во Вселенной характеризуется 

положительной энтропией или стремлением к максимально простому, 

равновесному состоянию, каковым является однородный хаос. Однако 

жизнь и, в особенности цивилизованная жизнь человечества, с момента 

своего появления  двигается в противоположном направлении, а именно – в 

сторону увеличения степени порядка. Следовательно, смысл обострившихся 

сегодня глобальных проблем, их центральное ядро следует искать в русле 

противоречивого единства двух составляющих – порядка и хаоса. Если так, 

то для понимания существа рассматриваемого вопроса имеет смысл 

обратиться к той области, которая имеет наиболее весомые результаты в 

исследованиях проблем соотношения порядка и хаоса, а именно, – к теории 

неравновесных процессов или к синергетике.  

В современной науке сложились несколько принципиально различных 

направлений, признающих главенствующими в сущем либо «равновесных» 

(Л. фон Берталанфи, У.Р. Эшби и др.), либо «неравновесных» (Г. Хакен, 

И. Пригожин и др.) систем. Указанное разделение является очень важным, 

поскольку признание той или иной альтернативы ведет к разным 

следствиям. По мнению И. Пригожина, «равновесие слепо», и только 

неравновесные системы приобретают направленность движения [см.3]. 

Однако, антиэнтропийная деятельность какой-то системы может 

производиться не иначе как за счет «потребления упорядоченности», т. е., 

ценой роста энтропии соседних систем. Если обратиться к такой сложной 

неравновесной структуре как человеческий разум, его деятельность в 

полной мере соответствует указанным закономерностям. 

Как отмечает А.П. Назаретян, «На каком-то этапе «экстенсивный» рост 

системы приводит к исчерпанию доступных ресурсов; возникает кризис в 

отношениях между неравновесной системой и средой» [1, с.16]. Это 

состояние называется фазой бифуркации. В дальнейшем «система либо 

достигает устойчивости, приближаясь к равновесию, т. е. деградирует 

(простой аттрактор), либо еще более удаляется от равновесия, 

усовершенствовав антиэнтропийные механизмы. Последнее достигается 

ростом внутреннего разнообразия и усложнением структуры, а также 

формированием более динамичной и дифференцированной модели мира» [1, 
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с.16]. Человеческое общество до сих пор шло именно по второму пути. 

Общая тенденция развития человечества такова, что при всех 

благоприятных обстоятельствах, люди будут всё дальше и дальше отходить 

от того, что называют естественностью, и смогут существовать только в 

среде, становящейся всё более искусственной, созданной их собственными 

руками. Вопрос о том, как будут складываться отношения между 

естественными и искусственными порядками, – это и есть вопрос о 

принципиальных направлениях решения глобальных проблем. 

Синергетическая модель дает возможность дать обоснованное, 

подкрепленное фактами объяснение всем тем чудовищным извращениям и 

злодеяниям, которые творили люди на протяжении всей своей истории по 

отношению к живой и неживой природе и к себе подобным. Не зло, 

заложенное в человеке, якобы, от начала мира, так называемая 

«сатанинство», а строгие законы синергетики, которым подчиняется как 

неорганическая, так и органическая природа, объясняют, почему человек 

поступал и поступает так, как он поступает.  

Касаясь вопроса о принципиальных путях разрешения противоречий 

человеческого поведения и выросших на этой основе глобальных проблем, 

необходимо остановиться на одной из интересных идей, выдвинутых 

А.П. Назаретяном, а именно, – на гипотезе техно-гуманитарного баланса. Речь 

идет о постоянно изменяющемся балансе между военно-технологической и 

нравственной составляющей человеческой цивилизации, наблюдаемом на 

протяжении всей человеческой истории. «Анализ большого числа 

антропогенных кризисов и катастроф в различных исторических эпохах, и на 

различных континентах, – отмечает данный автор, – позволил выявить 

системную зависимость между тремя переменными: технологическим 

потенциалом, качеством культурной регуляции и внутренней устойчивостью 

общества. Полученная зависимость – закон техно-гуманитарного баланса – 

состоит в том, что чем выше мощь производственных и боевых технологий, 

тем более совершенные средства сдерживания агрессии необходимы для 

сохранения социальной системы» [2, с.6]. 

При этом, шанс на преодоление кризиса во многом определяется тем, 

какой объём – формально бесполезного – избыточного разнообразия 

система успела накопить в периоде относительно спокойного развития. 

«Если отбор был не настолько жёстким, чтобы отбраковывать так 

называемые слабовредные мутации, – подчеркивает исследователь, – то в 

кризисной фазе маргинальные элементы, игравшие прежде периферийную 

роль, обеспечивают внутренний ресурс, из которого черпаются новые 

модели и стратегии поведения» [2, с.4]. 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Несмотря на 

серьезность ситуации, шанс преодолеть возникшие трудности, найти 

решение глобальных проблем у человечества сохраняется. Надежду на их 



105 

 

 

успешное преодоление дает не только прошлое, показывающее, что люди до 

сих пор всегда находили выход из, казалось бы, самых безвыходных 

ситуаций, но и отчетливо возрастающая интеллектуальность и гуманизация 

человечества. Разумеется, синергетика показывает, что никогда нельзя 

сбрасывать со счетов случайный фактор, роль которого в социальной жизни 

в настоящее время возрастает. Такой фактор, в синергетике – 

«энергетический укол», – в любой момент может выйти на сцену и сыграть 

либо конструктивную, либо деструктивную роль в том, чтобы радикально 

изменить характер дальнейшего развития человечества. 
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КУЛЬТУРА МНОГОУКЛАДНОГО ОБЩЕСТВА: 

ВЫЗОВ ИСТОРИЧНОСТИ 

Вызов историчности, с которым мы сегодня сталкиваемся, состоит в 

том, что в жизнь входит новое поколение, которое обьективно имеет 

необходимость сформулировать свои, новые исторические цели. Мы 

находимся в историчском периоде, когда уже реализовались исторические 

цели, которые поставило перед собой предыдущее поколение – изживание 

тоталистаристских практик в социальном управлении, движение к 

общественной жизни, которая бы организовывалась согласно требований 

рыночной экономики. На протяжении предыдущей четверти века в пост-

советских обществах реализовались экономические свободы в том виде как 

это было возможно, возникли соответствующие этому формы общественной 

жизни и в этих условиях выросло новое поколение – людей, рожденных 

после СССР. Это поколение сегодня становится активным субъектом, 

актором общественной жизни и начинает вырабатывать собственное 

историческое самосознание. Каким оно будет, каковы механизмы и средства 
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этой выработки, какие субъекты и с какими целями участвуют в этом 

процессе – все это определит ближайший исторический цикл жизни наших 

народов. В идеологическом сознании обычно причины и следствия, 

предыдущее и последующее предстают с точностью до наоборот – поэтому 

не удивительно, что уже фактически произошедшее многие из нас склонны 

видеть как то, что только должно состояться. Сложно признать, что идеал 

строительства национального государства в действительности, как принцип 

реальной социальной организации живущего поколения, уже состоялся – 25 

лет после СССР народы жили именно в национальных государствах. Другое 

дело, что эти государства были такими, какими они реально могли быть в 

данных исторических условиях, для данных народов – со всеми 

положительными и отрицательными чертами. Будучи компонентом 

реальной истории сверхсложного глобализированного современного мира, 

эти государства не отвечали каким-то чаяниям и надеждам поколения, 

вынесшего на своих плечах все тяготы по их созданию. Для этого поколения  

национальные государства были идеалом, который, будучи воплощенным, 

оказался не-идеалом. И мы наблюдаем объективные попытки выйти на 

новый виток поиска исторического идеала общественной организации – 

пока еще в рамках прежней парадигмы, инерционно. Следует понимать, что 

эта инерция объективно представляет собой следствие все еще длящегося 

господства в системообразующих институциях представителей поколения, 

которое их создавало в течении предыдущих двух-трех десятилетий, а 

субьективно – следствие еще не разбитых «розовых очков» политико-

правового либерально-рыночного конструктивизма, сконструированных в 

конце ХХ века. Поэтому возможно говорить, что сейчас, в середине второго 

десятилетия ХХІ века возникла новая ситуация, которую можно определить 

как вызов историчности в формировании современных обществ. 

Изменения, происходящие и произошедшие в современном мире,  

привели к качественному увеличению факторов общественной жизни, 

уровней её организации. Это, в свою очередь, создает новые вызовы для 

устойчивости процессов дифференциации и интеграции связей между 

людьми, образующих эти современные общества. Факторы материального 

производства и потребления никуда не делись, они оказывают на 

формирование социальных порядков существенное воздействие. 

Акцентирование на различиях в способах воспроизводства социальных 

порядков, общественной жизни как единого процесса, разделяемого лишь 

аналитически, приводит к тому, что обобщающий образ современности не 

складывается. Мы воспроизводим образ дифференцирующейся, 

усложняющейся реальности и пытаемся действовать в направлении 

перспективы такого усложнения, доходя порой до абсурда. Единство 

общественной жизни в процессе его рефлексии распадается на отдельные 

фрагменты, которые противоставляются друг другу. Своеобразной 
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интеллектуальной модой стал поиск различий, в этой связи аналитические 

исследовательские концепты и перспективы доминируют над 

синтетическими. В результате мы получаем углубляющуюся абсолютно 

релятивистскую картину общественной жизни, где любая перспектива 

ценностного позиционирования, любой описательный дискурс выглядит 

оправданной и равноправной с другими – что доводит до абсурда саму идею 

рационального познания общества. Однако подобная «слабость» 

рациональности перед лицом умножающейся сверхсложности современного 

мира, попытки уйти в полный релятивизм не отменяет запроса на целостную 

картину мира в реальной жизнедеятельности, где приходится принимать 

конкретные решения и каким-то образом удерживать целостность 

собственной личности. В этой ситуации можно наблюдать попытку 

возвращения к синтезу распадающейся реальности на основе использования 

религиозных метафор и концептов. Наряду с этим существует видение 

перспективы перехода к единой синкретической киберкоммуникативной 

среде, где вопрос о целостной и единой картине происходящего в обществе 

снимается на основе манипулирования большими массивами данных с 

ипользованием искусственного интеллекта. С нашей точки зрения искать 

пути к объединению этих трех подходов возможно на пути развития 

парадигмы культурной многоукладности общества – подхода, согласно 

которого традиционные, модернистские и постмодернистские практики 

социальной рефлексии возможно рассматривать не как сменяющие друг 

друга, а как переходящие к новой стадии – гармоничной многомерности. 

Это не мультикультурализм – политика, направленная на сохранение и 

развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и 

не «плавильный котел», предполагающий устранение этого многообразия 

путем перехода к новой культурной среде. Многоукладность предполагает 

процесс дифференцирования элементов национальных культур, 

относящихся к различным культурным укладам (традиционному, 

модерному и коммуникативному) и интегрирование их на уровне 

национального целого как единой жизненной среды.  

С этой точки зрения можно предложить идеально-типическую 

классификацию исторически сменяющихся способов многоукладности. На 

первом этапе эти уклады находятся в стадии становления, на втором – на 

стадии доминиривания, и, наконец, мы переживаем исторический период, 

требующий перехода к новой стадии – равноукладности. На первой стадии 

уклады развиваются как бы отдельно друг от друга в лоне различных 

обществ и общественных групп, на второй они становятся основой и 

инструментом социального доминирования, предстают в виде политико-

идеологических конструктов и на третьей образуют целостное многомерное 

синкретическое социокультурное пространство. 
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Современные общества имеют многоукладный характер – сегодня люди 

живут в рамках более чем одного социального порядка, в своих поступках 

руководствуются более чем одной системой норм и ценностей.  

Человек теряет контроль над большинством значимых социальных 

процессов, не имея возможности опереться на ресурсы социальных 

институтов, постоянно попадая в ситуацию «биографического решения 

системных противоречий». Естественно, при этом происходит сдвиг 

акцентуации поступков на их внутриличностное значение, 

институциональные контексты, нарративы больших социальных проектов 

уходят на задний план, дискредитируются и мистифицируются. 

В условиях ослабления групповых оснований общественной жизни 

актуальными, критически значимыми стали проблемы внутренней ориен-

тации человека, его ценностей и приемлемых способов их достижения.  

Именно поэтому диалог на уровне культурных оснований необходим 

современным обществам, является обязательным социальным механизмом 

их бытия. Сверхсложность и многомерность современных обществ 

обусловливает соответствующие характеристики такого диалога, который 

также становится многомерным и сверхсложным. 

Участники диалога по-разному определяют его цели и смысл, видят и 

оценивают его ход и структуру, делают различные выводы из совместно 

создаваемых реалий, по-разному определяются и действуют по отношению 

к ним, что, в конечном итоге, определяет возможность и необходимость 

самого диалога культур, делая его позитивной или негативной ценностью 

для конкретных людей и их сообществ. 

Екологічна філософія. Екогуманізм. Біоетика 

Маловицька Л.Ф., 
ст. викладач кафедри філософії  

Житомирського державного університету ім. Івана Франка, 
Україна, м. Житомир 

ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА У ДЗЕРКАЛІ СУЧАСНОГО 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНОМИСТЕЦТВА 

Людство сьогодні схвильовано спостерігає за досить виразними 

ознаками екологічної катастрофи, яка все більше «стискає» у своїх обіймах 

багатостраждальну Землю – наш рідний Дім. «Екологічний Апокаліпсис» 

швидко набирає силу: масштаб процесів незворотньої руйнації екосистем 
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планети вражає, і мова йде вже про звичайне виживання. Але складається 

враження, що людство нині перебуває в стані дитячих мрій щодо 

«казкового» вирішення екопроблем сучасності, тобто плекає надію на те, що 

все само собою якось вирішиться – без докладання серйозних зусиль 

кожного жителя планети. 

В Україні, так само, як в усьому світі, екологічні питання стоять вкрай 

гостро і поки що вирішуються частково, або не вирішуються зовсім, 

незважаючи на застереження великого українського вченого 

В. Вернадського про погіршення екологічної ситуації в світі, яке пролунало 

ще на початку ХХ століття. Людство в цілому й українське суспільство 

зокрема, має усвідомити, що часу вже немає, і якщо можливо ще врятувати 

блакитну планету Земля, то необхідно більш активно і цілеспрямовано 

поширювати знання з екологічної етики та екологічної культури.  

Відомо, що разом з вченими-дослідниками на гострі соціокультурні й 

екологічні проблеми світу першими реагують діячі культури і мистецтва, 

нерідко мужньо вступаючи у боротьбу-протистояння за справжній сенс 

існування людини. Сучасні культурно-мистецькі пошуки спрямовані на 

дослідження й актуалізацію онтологічних та аксіологічних питань, які 

постають як необхідність гідної Відповіді на цивілізаційні Виклики та 

загрози безвідповідального ставлення людини розумної до природних засад 

власного існування, а також життєдіяльності майбутніх поколінь. 

Своєрідним «рупором» життя без прикрас та, певною мірою, «совістю» 

людства сьогодні нерідко виступає кіномистецтво: саме воно здатне 

одночасно охопити та об'єднати величезні маси людей, створюючи єдине 

духовно-енергійне поле відповідної концептуальної ідеї, думки, яка, як 

правило, пробуджує бажання активно діяти на користь позитивних змін у 

світі. Наприклад, важливим свідченням екопросвіти українського глядача є 

спеціальний профіль «Природа України» інтернет-сайту youtube.com, на 

якому представлено понад сто фільмів про екологічні проблеми нашої 

країни. Ці кіно- та телестрічки є документальним свідченням жахливої 

сучасної екоситуації в Україні. Кіносюжети українських митців просякнуті 

великим болем та щирою любов’ю до рідної матінки-землі – одного з 

найкращих осередків нашої планети, з м’яким та лагідним кліматом й 

багатими дарами природи. Але сьогодні «тіло» української землі поранене, 

знівечене, спотворене Чорнобильською катастрофою, злочинним 

вирубанням лісів у Карпатах та знаменитих Олешках Херсонської області, 

отруєнням великих і малих річок та небезпечною задухою від сміттєвих гір, 

які незабаром можуть перетворитися на «альтернативні міста» України…  

Оптимізму надає показ і висока оцінка фільму «Жива ватра» 

українського кінорежисера Остапа Костюка, який був представлений у 

жовтні 2016 року на Міжнародному Екологічному кінофестивалі в Австралії 

(EFFA). Його організатори вважають, що цей фестиваль, який присвячений 
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актуальним питанням навколишнього середовища планети, дає можливість 

дискусійного обговорення учасниками питань покращення екологічної 

ситуації в світі. Документальний кінотвір О. Костюка присвячено 

гуцульській культурі та мистецтву вівчарів, які режисер разом із знімальною 

групою досліджував десять років; з них чотири роки були присвячені 

кіноспостереженню за героями фільму – трьома поколіннями чоловіків 

однієї родини. Красивий і змістовний фільм О. Костюка постав як 

філософсько-поетичний епос традиційного гармонійного співіснування 

людини і природи на широких просторах української землі. 

У жовтні 2016 року вийшов трейлер документального фільму National 

Geographic «До потопу», продюсером і виконавцем якого виступив відомий 

голлівудський актор та захисник природного середовища, посланник світу 

ООН з питань зміни клімату Леонардо Ді Капріо (разом з Леонардо над 

проектом кінострічки працював режисер Фішер Стівенс). Цей фільм 

увійшов до спеціальної програми 60-го Міжнародного Лондонського 

кінофестивалю. У картині представлено актора, який подорожує країнами 

світу й розповідає про глобальну катастрофу, спричинену забрудненням 

навколишнього середовища промисловими корпораціями, що, в свою чергу,  

й викликало погіршення кліматичних умов на усій планеті. Звертаючись у 

трейлері до світових лідерів сучасності, Леонардо Ді Капріо виступає з 

гаслом про те, що сьогодні потрібні лідери як в США, так і по всій земній 

кулі, які мають мужність відстояти життєздатність нашої планети. Сам 

Леонардо теж відомий як мужня і смілива людина: він ледь не загинув під 

час зйомок цієї стрічки (у 2010 році після занурення під воду в аквалангу 

актора виявилося недостатньо кисню). У фільмі «До потопу» Леонардо 

ставить майже гамлетівське питання: бути людству чи не бути, і чи можна 

ще зупинити процес загибелі планети Земля… 

5 червня 2009 року, у Всесвітній день навколишнього середовища 

вийшов широко відомий сьогодні документальний фільм «Дім. Побачення з 

планетою» режисера Люка Бессона та всесвітньо відомого фотографа дикої 

природи Яна Артюса-Бертрана. Картину одночасно транслювали на 

найбільших площадках 87 країн світу у форматі відкритого безкоштовного 

показу. Ця надзвичайно змістовна кінострічка складається з різноманітних 

фотопроекцій Землі, знятих з висоти пташиного польоту. Фільм 

супроводжує розповідь про загрозу екологічної катастрофи, якщо людство 

не зупиниться у своєму ненаситному бажанні потрошити природні ресурси 

та надра планети. Надзвичайно виразна художньо-стильова естетика фільму 

дозволяє назвати цей твір кіноживописом, симфонією яскраво-насичених 

образів неперевершеної земної краси, зізнанням в любові величній й 

одночасно важко хворій Землі-матері. Поступово, неспішно, кадр за кадром 

фільм «Дім» занурює глядача у стан трансцендентної рефлексії: саме тоді 

відкривається можливість ніби «піднятися» до рівня ноосфери – сукупного 
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Розуму планети – й усвідомити єдність усього існуючого, відчути себе 

«клітинками», з яких складається живе, дихаюче «тіло» Землі, ніби 

«подивитися» на людей, природу, тварин очима Бога – щоб зберегти та 

передати наступним поколінням унікальний дарунок земного життя. 

Культура України та світу формується, живиться й стає потужною та 

життєдайною лише за умови підтримання гомеостазу Землі. На жаль, 

людство свідомо обрало свій шлях у напрямку екологічної катастрофи. Але 

щоб зберегти нашу прекрасну планету – унікальну Перлину у Всесвіті, на 

якій існує життя, – ми маємо відтворити природну гармонію згідно етичної 

ідеї Альберта Швейцера: здатності благоговіння перед життям. 
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АКТИВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЗИЦІЯ ШКОЛЯРІВ 

ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ: 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Гуманістична орієнтація сучасного педагогічного процесу слугує меті 

створення сприятливих умов для самовизначення і самореалізації 

особистості, зокрема, у сфері взаємодії з природою.  

Оскільки екологічна позиція визначає характер взаємодії людини і 

природи, то активна екологічна позиція виступає складовою екологічної 

культури особистості. 
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Дослідження з екологічного виховання, здебільшого, присвячено 

формуванню екологічної культури школярів. Зокрема, досліджено 

особливості педагогічного процесу розвитку певних компонентів 

екологічної культури у вихованців різних вікових груп: дошкільників – 

Л.В. Іщенко, Г.С. Марочко, В.В. Маршицька, З.П. Плохій, молодшого 

шкільного віку – Г.П. Волошина, Л.М. Різник, Л.В. Шаповал, підлітків – 

О.В.Король, О.В.Лабенко, Р.А.Науменко, О.Л.Пруцакова, старшокласників – 

О.О. Колонькова, С.Г. Лебідь, Н.В. Левчук. 

Таким чином, створено необхідне теоретичне підґрунтя для проведення 

подальших досліджень процесу формування позиції особистості учнів у 

сучасній школі. 

Основні тенденції удосконалення екологізації системи виховання й 

освіти висвітлені в психолого-педагогічних концепціях екологічного змісту 

(Г.О. Білявський, І.Д. Бех, В.М. Бровдій, О.М. Захлєбний, І.Д. Звєрєв, 

Б.Т. Йоганзен, О.В. Киричук, І.Т. Суравєгіна та ін.).  

Ряд авторів визначають головною метою процесу екологічного 

виховання й освіти – формування екологічної культури особистості, інші 

вважають, що екологічна культура – це автономна складна якість 

особистості, інші – частина загальної культури людини. Втім, всі автори 

називають основні компоненти екологічної культури, серед яких частіше 

виділяються такі: активна екологічна позиція, система екологічних знань, 

система навичок і умінь з раціонального використання й охорони природи, 

система екологічних норм і цінностей. Головним підсумком аналізу різних 

підходів до структури екологічної культури є висновок про те, що сьогодні 

екологічну культуру необхідно розглядати як глибинну сутність людини, в 

основі діяльності якої відповідальне ставлення до природи. 

На основі аналізу літературних джерел з’ясовано, що структуру 

активної позиції особистості складають когнітивний, мотиваційно-ціннісний 

та поведінково-діяльнісний компоненти. Ядром цієї структури є 

мотиваційно-ціннісний компонент. 

Значна кількість досліджень стосуються проблеми формування 

активної екологічної позиції особистості лише опосередковано (І.Д. Зверєв, 

А.Н.Захлєбний, І.Т.Суравєгіна). Здебільшого, ці роботи присвячено процесу 

формування екологічної культури школярів (Н.Ж. Дагбаєва, Н.В. Жук, 

Л.В. Іщенко, С.Г. Лебідь, Н.В. Левчук, Р.А. Науменко, О.В. Плахотнік). 

Водночас, ряд педагогічних досліджень стосуються формування активної 

позиції школярів (А.В.Вихрущ, О.В.Киричук, Н.І.Михайленко, І.П.Підласий, 

Н.Д.Пономарчук). 

Аналіз джерел, що стосуються з одного боку – екологічної освіти і 

виховання, з іншого – формування позиції особистості, дозволив 

сформулювати такі положення:  
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– активна екологічна позиція є складовою, показником рівня 

сформованості екологічної культури людини; 

– формування активної екологічної позиції особистості грунтується на 

подвійній детермінації (зовнішній та внутрішній);  

– вироблення позиції передбачає внутрішні перетворення, в результаті 

яких процеси поглибленого осмислення і усвідомлення суспільних норм і 

правил поведінки повинні стати особистісним надбанням школяра; 

– ступінь означеного привласнення визначає рівень сформованості 

позиції особистості; 

– критеріями сформованості позиції особистості є активність, 

спрямованість та адекватність. 

Під сформованістю активної екологічної позиції, як складової 

екологічної культури, розумітимемо певний рівень усвідомлення 

екологічної інформації, виявлення ціннісного ставлення до довкілля, 

оволодіння уміннями конструктивної взаємодії з природою та їх 

використання в різних оцінювально-поведінкових діях.  

Критеріями сформованості активної екологічної позиції виступають 

смислові характеристики ставлення особистості до природи, а саме 

активність, спрямованість, адекватність. 

Активність виступає у дослідженні визначальним критерієм, оскільки 

саме він вказує на здатність особистості об’єктивувати та змінювати своє 

ставлення до природи, впливати на інших людей згідно екоцентричних 

поглядів. В результаті теоретичного обґрунтування досліджуваної 

характеристики з’ясовано, що основним виявом екологічної позиції є 

відповідна поведінка та природоохоронна діяльність особистості. 

Найсуттєвішим показником сформованості екологічної позиції можна 

вважати той рівень, що передбачає творчу діяльність особистості. З цією 

умовою пов’язані вміння ставити певні цілі та здатність досягати їх, для чого 

людина виконує певні дії. Будь-яка діяльність вимагає активності суб’єкта. 

Крім того, творчий характер активності передбачає соціальну і моральну 

відповідальність особистості перед суспільством за вчинені дії. Активність 

визначає рівень соціальної та моральної відповідальності, обумовлює ціннісне 

ставлення людини до природи та усвідомлення свого місця у ній. 

Отже, активність вказує на рівень розвитку відповідальності, 

самостійності, ініціативності у досягненні певних екологічних цілей, 

характеризує здатність учнів приймати рішення і, передбачивши наслідки, 

реалізувати їх у взаємодії з природою, визначає здатність підлітків до 

самовизначення у виборі альтернатив змісту спілкування з довкіллям. 

Література 

1. Лазебна О.М. Показники активної екологічної позиції особистості / 

О.М.Лазебна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного 
університету. Серія: Педагогіка. – 2002. – №2. – С.11-17. 



114 

 

 

2. Льовочкіна А.М. Основи екологічної психології: Навч. посіб. / 

А.М. Льовочкіна. – К.: МАУП, 2004. – С. 64–80. 

3. Максименко О.О. До питання про діяльність природокористування та її 
суб’єктів / Максименко О.О., Москвичов С.Г. // Актуальні проблеми психології: Зб. 

наук, праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. 

Максименка С. Д. Т. 7. – Вип. 5. – «Екологічна психологія». – Ч. 2. – К.: Міленіум, 

2005. – С. 340–345. 
4. Мамешина О.С. Методики экопсихологического исследования: Научно-

методическое пособие / О.С. Мамешина. – Николаев: Изд-во Южнославянского 

института КСУ, 2006. – С. 18–22. 

5. Мамешина О.С. Эколого-психологический тренинг для старшеклассников / 
О.С. Мамешина // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 8. – С. 17–38. 

6. Мамешина О.С. Психологічні особливості формування екологічної культури 

учнівської молоді / О.С. Мамешина // Збірник наукових праць «Педагогіка і 

психологія професійної освіти: результати дослідження і перспективи» / За ред. 
І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало. – К., 2003. – С. 650–660. 

Савич А.В., 
ст. преподаватель, Национальная металлургическая академия Украины, 

Украина, г. Днипро 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Через сложные противоречивые процессы в XXI столетии человечество 

прокладывает свой путь к целостности, развитым формам цивилизации. Это 

выражается в повороте общества к человеку, раскрытии его индивидуальности, 

развитии личности, удовлетворении ее нужд, интересов и потребностей. Такой 

поворот обуславливается как неотложными внутренними потребностями 

государств (например, задачами выхода из экономического и социокультурного 

кризисов), так и обостряющимися глобальными общепланетарными 

проблемами (угроза термоядерного конфликта, экологические катастрофы, 

увеличивающееся отставание развивающихся стран от развитых и т.п.), 

грозящими гибелью самому человеческому роду и требующими 

незамедлительного конструктивного взаимодействия стран и наций в 

масштабах всей планеты. Поступательное же цивилизованное развитие 

человечества требует, чтобы новые поколения людей поднимались на новый, 

более высокий уровень знаний, профессиональный компетентности и 

социальной активности. Духовно-интеллектуальный потенциал общества 

становится важнейшим определяющим развитие фактором. Образование 

определяется как целостный социальный феномен – первоочередной канал 

целенаправленного формирования личности. 
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Период обучения в вузе является для студентов значимым жизненным 

этапом, когда предоставляются широкие возможности для раскрытия, 
самосовершенствования склонностей и способностей, раскрытия 

индивидуальности, расширения опыта разнообразной деятельности, 

профессионального и личностного становления. В современных условиях одной 
из центральных задач, стоящих перед высшей технической школой, является 

выпуск специалистов с уровнем подготовки, позволяющим выдерживать 

жесткую конкуренцию на рынке труда. Инженерное образование на 
современном этапе наряду с фундаментальными знаниями по избранной 

специальности должно содержать также знания по так называемым 
"человеческим" дисциплинам. Инженер – это профессия социотехническая: 50% 

его работы приходится на технику, 50% – на взаимодействие с другими 

моделями. Поэтому социокультурная составляющая инженера включает в себя 
понимание и учет закономерностей и особенностей функционирования человека 

в социуме.  

Экология слова инженер (от латинского ingenium – способность, 
изобретательность) предполагает, что человек, овладевший инженерной 

специальностью, обладает широким набором различных видов 
изобретательности, которого нельзя развить без широкой общекультурной 

подготовки. Базовой основой этой подготовки является приращение знаний: 

гуманитарных, специально-профессиональных, научно-технических, 
инженерных, которые непосредственно воплощаются в производстве. 

Рассматривая актуальность гуманитаризации высшего образования можно 

говорить и о ее роли в решении глобальных проблем, к которым напрямую 
относятся проблемы экологические и вытекающий из них экологический кризис, 

выход из которого по-прежнему видится через решение технократических, 
порой, частных задач: создание так называемых экологически чистых 

производств, разносторонний мониторинг – контроль за внедряемыми в 

промышленности техническими средствами и технологиями и тому подобное. 
Однако, это однобокий, недальновидный подход, т.к. на производстве 

технологии применяют люди. А так как производство – это коллективный труд, 
то экологические отношения приобретают характер социально-экологических. 

Решение экологических и социальных проблем как глобального, так и 

регионального характера возможно только при условии создания типа 
экологической культуры, экологизации образования в соответствии с 

актуальными нуждами личности и гражданского общества. 

Реализация профессиональной деятельности инженера происходит в 
определенной социальной среде. Степень положительного или отрицательного 

влияния его деятельности на среду зависит от того, насколько она благополучно 
по своим составляющим и на сколько высок уровень социального самосознания 

человека. Эта проблема наглядно проявляется в широком смысле – во 

взаимоотношении человека и природы, в узком – инженера и окружающей его 
среды региона. В настоящее время происходит обострение экологической 

ситуации. Поэтому гуманитаризация высшего образования предполагает его 
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экологизацию. В этой связи немаловажно раскрыть содержание понятия 

"историко-экологическая среда" которая формирует экологический тип 
мышления личности. 

Под историко-экологической средой понимается совокупность естественного 

состояния среды, окружающей ту или иную личность, системы знаний о ней и ее 
развитии, мышления и поведенческой деятельности. Она общечеловечна по 

своему характеру и региональна, и национально особенна. Данная категория 

состоит из нескольких звеньев. Они последовательно связаны и взаимозависимы. 
Система срабатывает лишь при наличии каждого из них. Первое звено – среда 

окружающая личность – объективно существующая сама природная среда, 
сложившаяся исторически. Второе звено – система знаний о ней и о её развитии – 

складывается на основе изучения истории отечества, края, исторических 

дисциплин. Всякая история может выступать с экологическим индексом, 
поскольку затрагивает в изложении тех или иных событий взаимодействий 

общества и природы, человека и среды. Это звено рождения личности, 

воспитанной на принципах общества, в котором она живет. Третье звено – 
формирование мышления – складывается на основании двух первых. Это звено 

осознания важности и необходимости знания исторических процессов, восприятия 
истории как основы формирования личности, гражданских качеств, национальной 

гордости. Оно позволяет осознать необходимость сохранения материальной и 

духовной культуры, природной среды обитания человечества. Четвертое звено – 
поведенческая деятельность – имеет смысл лишь в сумме с тремя первыми. 

Деятельность человека обладающего экологическим мышлением, по своей цели 

созидательна. Она позволяет осознать человеку (в данном случае инженеру) себя 
частью природы в общественном смысле. Звенья данной системы закладываются 

в личности поэтапно. И в этом смысле велика роль дисциплин, предметы которых 
выполняют эту роль. 

Это и "Социальная экология", и "Философия", и "История". Именно эти 

дисциплины готовят гражданскую, личностную почву для восприятия 
технических знаний. Они формируют новый тип экологического сознания, как 

части социального самосознания инженера. Инженер, не являющийся 
личностью, не может быть профессионалом. А отсутствие инженерного 

профессионализма губительно в техническом и экологическом смысле. 
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Історія філософії та філософія історії 
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КРИТИКА «НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ» А.Т. ФОМЕНКО 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРОПОЛОГИИ 

ХЕЙДЕНА УАЙТА 

История до последнего времени вряд ли могла быть названа точной 

наукой – будучи одной из наиболее идеологизированных сфер общественного 

сознания. Она постоянно переписывается, сознательно или бессознательно 

фальсифицируется, в результате чего ее "достижения" откладываются в 

сознании людей в виде неизгладимых впечатлений, не имеющих почти 

никакого отношения к реальным событиям, но способных влиять на массовое 

сознание, в том числе на индивидуальную и групповую мотивацию.  

Возможность подобных искажений заложена в науке "История" 

изначально – ведь она изучает не сами явления и процессы, а оставленные 

ими следы, точнее говоря – их отражения: в предметах материальной 

культуры или в человеческом сознании – как групповом (в виде мифов), так 

и индивидуальном (в виде произведений искусства и литературы). Такая 

расплывчатость приводит к тому, что даже в вопросах хронологии, которая 

является основой любого исторического исследования, ученые не могут 

договориться между собой. Постоянно появляются новые более или менее 

обоснованные версии датировок тех или иных исторических событий, не 

говоря уже об их интерпретациях и оценках поступков и побудительных 

мотивов тех или иных исторических деятелей. 

Учение о новой хронологии, созданное Г.В. Носовским и А.Т. Фоменко, 

является популярным в России и возможно, даже в мире. Несмотря на 

название нового учения, к хронологии оно имеет весьма отдаленное 

отношение, так как реконструирует не столько хронологию, сколько новую 

действительность, очертания новой истории человечества, существующей 

конечно, в иных хронологических рамках. В новой теории происходит явное 

искажение онтологии исторического прошлого. У Фоменко так и не 

получилась непротиворечивая хронологическая схема, в которой всё было 

бы расположено по датам, объяснено и доказано. Он разрушает схему 

традиционной истории, но не в состоянии построить из фрагментов свою, 

новую схему хронологии. Фоменко избегает чёткой и развёрнутой 
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формулировки своей теории. В книгах Фоменко изложен просто ряд 

возражений и сомнений против исторической хронологии. 

В своей книге «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX 

века» Хейден Уайт описывает процесс сборки истории из сухого 

фактического материала в виде создания нескольких уровней исторического 

объяснения. Помимо этого существует еще и глубинный уровень 

исторического сознания. На нем с помощью четырех основных фигур речи 

(Метафоры, Метонимии, Синекдохи и Иронии) создается языковой 

протокол, предопределяющий выбор моделей объяснения. 

Таким образом, историк никогда не имеет дела с событиями прошлого в 

чистом виде. Он открывает в истории "факты", которые уже с самого начала 

представляют собой языковые конструкции. Поэтому его подлинная задача 

состоит в наделении их всем тем набором смыслов, который позволяет ему 

собственное литературное мастерство. 

Оригинальность Х. Уайта в том, что он стирает границу, разделяющую 

историков и философов истории. Все они, оказывается, занимаются одним и 

тем же. Получается, что повествования, которые создали Мишле, Ранке, 

Токвиль и Буркхардт, отличаются от повествований Гегеля, Маркса и 

Ницше лишь по выражению, а не по содержанию: "То, что только 

подразумевается у историков, в работах великих философов истории 

выносится на поверхность и систематически обосновывается" [1]. 

При всей своей показной стройности "Метаистория" содержит 

множество скрытых и нерешенных проблем. Мы можем спорить и не 

соглашаться с Уайтом. Но представить себе современную историческую 

мысль без Уайта теперь так же сложно, как представить современную 

философию без Фуко.  

Работа Х. Уайта, несомненно, оказалась новаторской в философии 

истории. В то же время впечатляющий успех методологии Уайта таил в себе 

и негативные потенции. Если исторический нарратив в некотором смысле 

конструирует онтологию исторического процесса, то это создаёт 

возможность злоупотреблений для исследователей типа Фоменко и 

Носовского. Следовательно, онтологическую составляющую исторического 

процесса нельзя без остатка свести к историческому нарративу. 
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ПОШУКИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД 

У ДОСЛІДЖЕННІ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ                      

КИЄВО-РУСЬКОЇ ДОБИ 

Дослідник філософії, а особливо її історії, як і кожен науковець, мусить 

не тільки чітко визначити предмет свого дослідження, його межі та 

специфіку, але також вибрати правильний метод, який дасть змогу 

предметові дослідження по-справжньому «розкритися», а досліднику – 

досягнути поставленої мети. Саме через це, починаючи з часів Декарта, 

«роздуми про метод» є не тільки поодинокими працями, а цілим напрямом 

досліджень, вплив якого помітний і на кожній окремій фаховій роботі.   

Особливу складність для історика філософії становлять давньоруські 

тексти. Загалом тут можна говорити про декілька тенденцій. Перша з них – 

просто не залучати давньоруські тексти до історико-філософського аналізу, 

оскільки філософії у сенсі європейської традиції, яка веде свій початок від 

античної думки, у Київській Русі не було. Друга полягає у з’ясуванні витоків 

філософських ідей, які були артикульовані чи не артикульовані, через їх 

присутність та різноманітні вияви у культурі того часу. Так вимальовується 

поняття «філософська культура», яка за своєю суттю є відмінною від 

розвинених філософських систем, об’єднаних європейською філософською 

традицією. Тим самим розширюється розуміння самого поняття 

«філософія». У межах такого культурологічного підходу для давньоруської 

філософської думки використовують поняття «любомудріє», «софійна 

мудрість», які питання про їхнє співвідношення з поняттям «філософія» 

повністю не знімають.  

Довший час серед дослідників переважала саме перша тенденція, яка 

виявилась у негативізмі щодо можливості існування філософії у часи 

Київської Русі, її репрезентативності та можливості дослідження.  

Яскравими представниками цієї тенденції були такі дослідники як 

Г.Г. Шпет та М.О. Лосський. Зокрема, М.О. Лосський починає своє 

викладення історії російської філософії просто із часів Петра І, хоча, 

посилається на добу християнізації Русі й згадує проникнення разом із 

християнством "богословської системи св. Іоанна Дамаскіна" [6, с.20], 

окремі виписи з передмови до книги "Точне викладення православної віри" 

якого зафіксовано вже в "Ізборнику Святослава" 1073 року, а погляди 

Г.Г. Шпета взагалі позначені запереченням вартості будь-якої духовної 
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діяльності часів Київської Русі. На його думку, ця пора заслуговує на назву 

епохи "невігластва", якій притаманний був, за його словами, "низький 

культурний рівень, дикість звичаїв і брак розумових натхнень"[11, с.20-21]. 

Досить поміркованою позицією щодо філософської спадщини Давньої 

Русі відзначаються погляди В.В. Зеньковського, Е.Л. Радлова та 

Г.П. Флоровського. Вони, як і переважна більшість мислителів кінця ХІХ – 

початку ХХ сторіч, відстоювали погляд, згідно з яким, виникнення 

самостійного філософського мислення в Росії починалось лише з кінця XVIII 

сторіччя, але віддавали належне попередній давньоруській ментально-

мислительній традиції, відносячи  її до «підготовчого» періоду [8, с.100]. Як 

зазначає В.В. Зеньковський у вступі до “Історії російської філософії”: “Було б, 

однак, великою помилкою думати, що до другої половини XVIII сторіччя 

філософські потреби були сторонніми російському розумові – в дійсності 

вони проявлялися досить часто, але за невеликими і рідкими винятками, вони 

знаходили звичайно своє вирішення у релігійному світоспогляданні»[5, с.13]. 

Вельми цікавою в цьому аспекті є позиція відомого історика 

української культури й філософії Д. Чижевського. «Все, що було створено 

на Україні в галузі філософської думки до Г. Сковороди, – писав він, – є 

"більше історією навчання філософії, аніж історією філософії" [10, с.30]. В 

своїх дослідженнях Д.І. Чижевський був одним із перших, хто підкреслив 

практичну спрямованість характеру давньоруської мудрості, однак вчений 

відзначив цю її особливість як таку, що заважала, на його думку, розвитку 

самої теоретичної філософії.  

Зазначені підходи і погляди дають можливість зрозуміти, чому протягом 

ХІХ-ХХ сторіч науковий потенціал в галузі києворуської духовної спадщини 

більшою мірою накопичили не професійні філософи, а дослідники більш 

широкого спектру культури: історики, літературознавці, мистецтвознавці, 

історики релігії і церкви, бо, так чи інакше, вони досліджували і світоглядні 

аспекти пам'яток. Більш інтенсивні дослідження філософської проблематики 

культури Давньої Русі починаються з другої половині ХХ сторіччя і тривають 

по сьогодні, однак дискусія щодо можливості існування філософії в 

східнослов’янському регіоні раніше XVIII – XIX ст., а також її національно-

типологічної визначеності та змісту загалом продовжилась і в останні 

десятиліття. Зокрема на Міжнародній конференції присвяченій 

східнослов’янській філософії, яка відбулася у Москві 1993р. 

Актуалізацію давньої дискусії, на конференції 1993 р. спричинила 

доповідь М.М. Громова, в якій дослідник назвав типологічні відзнаки 

російської (давньоруської включно) філософії –"розосередженість у всьому 

контексті культури, використання широкої гами виразних засобів від 

розвиненої словесної творчості до символічного мистецтва, котре не 

передається вербальним чином"[3, с.54] та софійність. 
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Опоненти М.М. Громова А.Валицький, Дж.Скенлан, М.К. Гаврюшин, у 

своїх доповідях підходили до філософії як до логіко-теоретичного знання, 

побудованого або за принципами наукової раціональності, або як ім'я-

напрямок (наприклад гегельянство, картезіанство, кантіанство), та 

пропонували не змішувати богословську, теїстичну та філософську 

проблематику. 

Отже, перед дослідниками вітчизняної філософської культури постає 

проблемне питання: «Чому східнослов'янська думка чи, власне, філософія 

весь час, принаймні у ХІХ – ХХ ст., потребувала своєрідної апології?» 

Розглянута вище філософська дискусія свідчить, що існування такої 

проблеми не є епізодичною, а розв'язання її можна здійснити у випадку 

використання адекватної методології історико-філософського дослідження.  

На нашу думку, культурологічний підхід, впроваджений у історико-

філософське дослідження науковцями Інституту філософії НАН України як 

головний методологічний принцип, відкриває нові можливості та перспективи 

для філософського дослідження києворуської культури. Його активна 

розробка, якою займався видатний дослідник давньоруської спадщини 

В.С. Горський, як зауважує сучасна дослідниця давньоруської культури 

Т.В. Целік, дозволила: 1) ввести у науковий обіг поняття "філософська 

культура"; 2) розрізнити поняття "філософська теорія" та "філософська 

мудрість", що і є власне філософією, тобто "любов'ю до мудрості"; 

3) виокремити рівні історико-філософської проблематики – уточнити 

співвідношення історії професійної філософської теорії в Україні та історії 

філософської культури українського народу; 4) надати періодизацію історії 

української філософії (відповідно російської), що "ґрунтується на врахуванні 

зміни історичних типів національної культури [9, с.25-26]. Культурологічний 

підхід та методологічні принципи, що базуються на ньому, знімають ті гострі 

дискусійні проблеми, розв'язати які намагалися з часів Д.І. Чижевського, та 

які донині спричиняють наукові суперечки. 

Взявши за основу методологію культурологічного аналізу можна 

цілком об'єктивно стверджувати, що філософія у Давній Русі не просто 

існувала, а функціонувала на рівні філософської культури. Це перший етап 

розвитку української філософії, котрий припадає на добу Київської Русі, де 

"саме у межах києворуської культури склався притаманний українській 

духовній традиції тип мислення, що не схильний до абстрактного, 

відірваного від життя філософського теоретизування"[1, с.21].  

Переключення історико-філософського бачення на регістр культури 

уможливлює також осмислення філософської думки минулого у контексті 

історії національної культури. На відміну від Середньовічної Європи, в якій 

активно розроблялася схоластична філософія з її формально-логічним та 

теоретичним характером, філософія на Русі пішла шляхом духовно-

практичного осмислення світу. Перевагою такого способу філософствування 
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було те, що тоді як західноєвропейська філософія призначалася для 

небагатьох високоосвічених інтелектуалів, обслуговувала релігійну, 

юридичну та політичну сфери, розв'язувала далекі від реального життя 

умоглядні, абстрактні завдання, руська філософська думка була орієнтована 

на конкретне, земне та дохідливе православно-християнське навчання 

праведному життю найширших верств населення. У просторі духовної 

культури наших предків центральне місце належить людині, а найбільш 

суттєвими постають сповнені духовно-морального змісту категорії віри, надії, 

любові, добра і зла, життя і смерті, що в свою чергу призводить до етизації 

всього поля духовних пошуків діячів культури. На думку В.С. Горського 

«найбільш адекватно розуміння сутнісної спрямованості філософської 

культури виражає поняття мудрості, яка традиційно розумілась не лише як 

пізнання істини, а передусім як «життя в істині», що завжди трактувалось як 

«переживання моральнісного порядку» [4, с.13]. Тут варто згадати різні 

підходи в розумінні філософії між Ф.Гегелем і І. Кантом. Якщо для першого 

філософія постає у вигляді теоретично-науковоподібного знання, то для 

другого – справжня філософія протиставляється «шкільній філософії», для 

нього ближче розуміння філософії як мудрості. А носієм такого типу 

філософії, згідно з Кантом, може бути «практичний філософ – наставник 

мудрості вченням і ділом» [4, с.14]. 
Досліджуючи культуру основуючись на такому розумінні філософії нас 

цікавлять у ній передусім не завершені філософські вчення й системи, а 
філософськи значимі проблеми, котрі хвилювали людей цієї епохи і до 

розв'язання яких вони прагнули. Тому індикатором розвитку філософської 

думки в київоруській культурі є наявна, як в оригінальних, так і в перекладних 
писемних  пам'ятках свідома постановка смисложиттєвих питань і намагання 

розв’язати їх. З цієї точки зору києворуська культура має, безумовно, самостійне 
історико-філософське значення, адже в давньоруській писемній традиції XI – 

XII ст. ми вже знаходимо спроби з'ясувати проблему «о бытьи сего мира, о 

первемь человеце и яже суть была по нем» [7, c.152], – відповідь на це 
філософське питання містить «Промова філософа», що включена до найдавнішої 

частини "Повісті врем'яних літ". Володимир Мономах у своєму "Повчанні" 

руздумає над таємницею людського буття – "Что єсть человек, яко помниши 
и?"[7, с.358]. Також давньоруські мислителі намагаються з’ясувати питання: 

«Откуду есть пошла Руская земля» [7, с.6]. Багато таких і схожих питань, що є 
безпосередньо пов’язаними із смисложиттєвою та екзистенційно-

антропологічною проблематикою, й становлять у сукупності коло властиво 

філософського пошуку києворуських мислителів. 
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Філософія науки й основні закони правильного мислення 

Плахтій М.П., 
к.філос.н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет 

ім. І. Огієнка, 
Україна, м. Кам’янець-Подільський 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ДІАСПОРІ 

Останніми роками проводиться цілеспрямована робота з повернення в 

українську історико-філософську спадщину багатьох імен, які відігравали 

значну роль у становленні вітчизняної науки. На заваді цьому процесу 

стають об’єктивні причини: відсутність на території України архівних та 

друкованих матеріалів, першоджерел, що відтворюють період найбільш 

складний та суперечливий у вітчизняній історії, початок ХХ століття.  

Поразка національно-визвольних змагань 1917–1922 рр., встановлення 

радянської влади зумовили масову українську еміграцію до країн Європи. 
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Зокрема, у Німеччину в 1917–1920 роках прибула значна кількість 

українських емігрантів. Як зазначає професор Київського університету, 

учасниця тих подій Н.Полонська-Василенко: «Емігранти після прогри 

визвольних змагань заснували Балтійський університет в Гамбурзі, 

німецький в Празі, університет УННРА в Мюнхені та Український вільний 

університет» [1].  

Заборона української мови на територіях під окупацією Російської 

Імперії не давала шансів для розвитку власної освіти, науки і, відповідно, 

хоч якоїсь української термінології. На західноукраїнських землях на 

початку ХХ ст. влада була більш ліберальною до української мови. Українці 

мали можливість навчатися рідною мовою у початкових школах, класичних 

гімназіях, хоча отримання вищої освіти українською мовою було 

неможливим. Відтак джерельною базою дослідження української логічної 

термінології є підручники для гімназій, зокрема, наприкінці ХІХ ст. було 

видано підручники із логіки Василя Ільницького та Тадея Мандибура.  

Чимала українська діаспора на території Німеччини та Австрії плідно 

розвивала систему навчальних закладів, і до середини ХХ століття їх 

налічувалось близько 40. Серед них і дитячі садки, і суботні школи, і курси 

для неосвічених. Найбільш чисельними були народні школи та реальні 

гімназії. Так, у м. Аугсбург діяли Українська реальна гімназія та Українська 

торгова школа, у м. Ашафенбург – Українська гімназія ім. князя Вол. 

Мономаха, у м. Байройт – Українська вчительська семінарія, у м. Гайденау – 

Українська гуманістична гімназія ім. Т. Шевченка, Українська учительська 

семінарія і педагогія у м. Міттенвальд та багато інших. Однак брак 

першоджерел не дозволяє здійснити комплексне та повне дослідження й 

велика кількість архівних матеріалів ще чекає своїх дослідників. 
Нещодавно, в результаті оцифрування закордонних бібліотечних фондів, став 

доступним для науковців підручник з Логіки, виданий у Мюнхені українським 

видавництвом «Вернигора» у 1947 році доктором Я. Петришиним. Біографія 

Я. Петришина залишається для дослідників невідомою. Все ж простежити 

певні особливості формування української логічної термінології можливо 

через порівняння із підручником Т. Мандибура. Логіка, вказує Т. Мандибур, є 

наукою, котра має нам подавати загальні та певні правила мислення, що 

ведуть нас до пізнання правди [2, С.13]. 

Визначаючи логіку, Я. Петришин наголошує, що «це наука думання або 

наука, яка викладає суть та закони правильного наукового, систематичного 

або, коротко кажучи, філософського думання. Логіка є нормою правильного 

думання, вона є методичним навчанням наук» [3, С.5]. 

У структурі поняття традиційно виділяють зміст та обсяг, але у 

підручнику Я. Петришина замість терміну «обсяг» вживається «розмір». 

Окрім того, застосовується термін «ґатунок» для позначення загальнішого 

поняття, що охоплює підпорядковані йому родові поняття, і якщо «ґатунок – 
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це вище надпорядковане поняття, то рід – це поняття нижчого характеру, 

підпорядковане ґатункові». 

Т. Мандибур головним предметом логіки визначає «суди логічні», через 

поєднання яких постають «ключі». Я. Петришин не надає перевагу одній 

формі мислення, стосовно судження застосовує термін «осуд», визначаючи 

його як форму думки, через яку присудкуємо щось із підмету. Усі осуди 

учений поділяє на чотири категорії: за якістю, за кількістю, за реляцією та за 

модальністю, замінивши терміни суб’єкт та предикат на «підмет та 

присудок», проте чітко пояснює відмінності між реченням та осудом. 

І якщо у сучасній традиційній логіці судження за якістю 

стверджувальні та заперечувальні, то доктор Я. Петришен вживає терміни: 

притакуючі (позитивні) осуди, заперечуючі (негативні) та неозначені 

(безкінечні). Для означення суджень за кількістю було вжито терміни: 

загальні (універсальні), особливі (партикулярні), індивідуальні (сінгулярні), 

а «по реляції є осуди або категоричними, або гіпотетичними чи пак 

умовними, або диз'юнктивними». 

Втрачає своє методологічне значення тема «Закони логіки», позаяк у 

підручнику їх подано у зауваженнях, без пояснень та прикладів. Для 

позначення умовиводів застосовувався термін «ключі», що трансформувався 

у «заключення». 

Слід підкреслити, що підручник Я. Петришена має численні суто 

філософські вкраплення: «Платонові ідеї», «Границі людського думання», 

«Дефініція поняття Бог», «Про ідею, ідеал і ідол», а також невеликий обсяг, 

усього 44 сторінки. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що на початку ХХ століття 

спостерігаються перші ґрунтовні спроби впорядкування української логічної 

термінології. Однак історична ситуація, заборони та обмеження, накладені 

на українську науку, робили ці спроби не дуже плідними. Як результат – 

українська логічна термінологія, як і філософська, у той час були 

нестабільними та невпорядкованими. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ: 

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ОСМИСЛЕННЯ 

Наразі відбувається неймовірно швидкий за темпами розвиток наукової 

думки людства; вплив науки на життєдіяльність соціуму та окремої людини 

є надзвичайно потужним. Підвищення ролі науки в суспільстві, зростання її 

соціального престижу ставлять високі вимоги до знань про науку. В 

сучасних умовах ці вимоги стрімко зростають, стимулюючи поглиблення 

досліджень сфери науки в більш повному обсязі в єдності усіх її сторін.  

Наука – складно структурований соціокультурний феномен, що 

сформувався в результаті емпірико-теоретичної та прагматико-інноваційної 

діяльності людства, метою якої є вироблення системи об’єктивних знань і 

законів дійсності, необхідних для удосконалення реальності і адаптації до 

неї людини [3, с. 1]. Наука – це особлива форма духовної діяльності людей.  

Протягом досить тривалого часу для визначення характеру та 

спрямованості змін у науці вченими активно використовувалися два 

поняття: «фундаментальна наука» та «прикладні дослідження». Проте, на 

сьогоднішній день поділ досліджень на фундаментальні і прикладні вже не є 

таким однозначним. Б. Пружинін пояснює: в XIX ст. з’явилося поняття 

«чиста наука»; і фундаментальна наука набула смислового відтінку чистої 

науки. В XX ст. фундаментальність науки стала означати її роль як 

фундаменту прикладної науки [1, с.5-7]. Зараз термін «фундаментальна 

наука» в залежності від контексту вживається в одному з цих двох 

зазначених смислах. В англійській же мові існує чітке розмежування 

смислів понять: fundamental science (в смисловій опозиції-зв’язці з special 

sciences) та basic science (в смисловій опозиції-зв’язці з applied science). 

Актуальним є також питання відмінності гуманітарного знання та 

знання природничо-наукового. Раніше вважалося, що гуманітарне знання не 

можна технологізувати. В англійській мові слово science (наука) відносилося 

тільки до наук про природу, а дослідження проблем, пов’язаних з людиною, 

об’єднувалися терміном humanities. Сьогодні широко використовується 

термін human sciences – науки про людину. Це пов’язано, в першу чергу, з 
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тим, що науки про людину технологізуються, використовуються соціальні 

та гуманітарні технології, що розробляються на підставі психологічних, 

соціологічних, освітніх, економічних досліджень. На думку В. 

Лекторського, «…є серйозні підстави вважати, що науки про людину – це 

передній край розвитку сучасної науки в цілому» [2, с.4-5]. Методи 

природничих і точних наук починають застосовуватися до вивчення 

феномену людини. Видається, що сьогодні здійснюється ідея про єдність 

науки: наук про природу і наук про людину.  

Утім, людині притаманні такі цінності як свобода, творчість, гідність, 

моральний вчинок, котрі не піддаються процесам технологізації. Саме ці 

цінності можуть зазнати трансформації в умовах нестримної технологізації, 

коли вчені отримують якісно нові можливості для впливу на тілесність 

людини («редагування» генної карти) та мозок, значить, і на психіку, 

конструювати біологічну природу людини із заздалегідь заданими 

показниками. Цей час асоціюється з «постлюдським часом», а результатом 

подібних конструювань стане «постлюдина». Постлюдина являє собою фазу 

глобальної еволюції людського роду, яка ознаменована застосуванням Hi-

Tech. Ця фаза еволюції ще не наступила, але вже зараз проблеми 

самовизначення людини в контексті технологічного перетворення 

фундаментальних першооснов антропності є однією з центральних в 

дискусіях з проблем антропології постлюдини.  

В цих умовах традиційна гуманітарна проблематика не тільки не 

втрачає своєї значущості, але й стає ще більш актуальною. Технологічне 

використання науки пов’язане з економічною та соціально-політичною 

стабільністю країн в сучасних умовах технологічної гонки та активних 

процесів глобалізації, розвиток же гуманітарних досліджень спрямований на 

культивування цінностей та становлення нової системи цінностей. Остання 

має стати основою виживання та подальшого прогресу суспільства. 

Сучасна наука занурилася в соціально-економічну конкуренцію. Наука 

являє собою надзвичайно потужний соціально-економічний інститут, без 

якого неможливе промислове виробництво; наука тісно переплетена з 

замовником, а, значить, з фінансовими потоками і фінансовими 

структурами, оскільки завдяки науковим розробкам замовник сподівається 

отримати прибуток. Замовники наукового знання також включені в процес 

його виробництва. Головні виробники наукового знання тепер не тільки 

дисциплінарно організовані вчені, але і «одержувачі» знання, тобто 

замовники. Складається ситуація, коли контекст застосування стає 

конституюючим по відношенню до процесу виробництва знання. 

Під впливом економічної конкуренції руйнується традиційна наукова 

комунікація. Це означає: наукове знання є таким феноменом, що можна 

відтворити, і наукова комунікація була підпорядкована цій вимозі. В 

сучасних же умовах якщо дослідження проводяться, наприклад, в 
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лабораторіях великих фармацевтичних фірм, останні абсолютно не 

зацікавлені у наданні конкурентам інформації, що коштує надзвичайно 

дорого. Наслідком цього і постає розірвання наукових комунікацій, адже без 

відтворюваності методу отримання результату пізнання виникає реальна 

загроза існуванню науки. Тому, постає нагальна потреба відновлення 

цілісності науки. Існує значна вірогідність того, що перспективи науки 

пов’язані з тією роллю, значною та серйозною, яку сьогодні виконують 

експертні співтовариства і інституції, що їх забезпечують. Можна 

припустити, що саме на шляху подолання протистояння фундаментальної 

науки і прикладного дослідження відкривається перспектива науки.  

Поява феномена технонауки як нової форми взаємодії науки, 

виробництва і бізнесу стало результатом переорієнтації цілей наукового 

пошуку на реалізацію інновацій, що приносять прибуток від реалізації на 

ринку. Адже в сучасному суспільстві інновації – головна цінність, чого не 

було в традиційних культурах, де інновації завжди обмежувалися традицією 

і маскувалися під традицію. Окремо узята наука і технологія перетворилися 

на одномірні «проекції» єдиної технонауки, в реальній практиці існує не 

дихотомія «наука – технологія», а нерозривний синергетичний симбіоз між 

ними.  

Таким чином, визнання єдності фундаментального і прикладного 

вимірів науки на сучасному етапі цивілізаційного поступу людського 

суспільства постає одним з ключових факторів забезпечення 

конкурентоспроможності держави. Сьогодні науки про людину 

технологізуються, що, в свою чергу, сприяє створенню ситуації, коли 

традиційна гуманітарна проблематика не тільки не втрачає своєї значущості, 

але й стає ще більш актуальною. У зв’язку із зануренням науки в соціально-

економічну конкуренцію руйнується традиційна наукова комунікація, проте, 

перспективи науки, ймовірно, пов’язані з тією роллю, яку сьогодні 

виконують експертні співтовариства і інституції, що їх забезпечують. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ 

ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО 

В сучасних умовах поступового долання літературознавчою наукою 

популяризованих у ХХ столітті формалізмом і структуралізмом виключно 

сцієнтичних методологій існує нагальна потреба розглядати феномен 

художнього стилю з антропологічних позицій. Своєрідне балансування між 

формально-стилістичним і філософсько-мистецтвознавчим розумінням стилю 

стало своєрідним символом нашої науки про словесність ще в 30-40-их роках 

ХХ століття, коли представники діаспорної науки схилялися переважно до 

першого підходу, а материкової – до другого. Напевно, вперше в силовому 

полі цих різноспрямованих векторів теорії художнього стилю, дія яких 

зумовила коливання літературознавчої ідеї стилю між лінгвістичною і 

загалом мистецтвознавчою, – опинилися ті діячі української культури, які в 

силу політичних причин змушені були емігрувати за кордон. Одним із них є, 

безумовно, Ігор Костецький, у критичному доробку котрого знаходимо 

чимало праць, де фактично паралельно співіснують стилістичні концепти 

формалізму та загального мистецтвознавства. 

Найбільше міркувань Ігоря Костецького з приводу феномену стилю 

знаходимо в працях «Романтизм і наше письменство сьогодні», «До техніки 

романтичного письма», «Український реалізм ХХ сторіччя», «Стефан 

Ґеорґе. Особистість, доба, спадщина», «Тло поетичної місії Езри Павнда». І 

хоча ці судження, на думку науковців (С. Павличко, М. Р. Стеха, І. Юрової) 

позначені дилетантизмом і браком інтелектуальної дисципліни [6, с.114], все 

ж достатньо цікавим і перспективним залишається їх розгляд в означеному 

вище контексті. Тим більше, що сам митець неодноразово декларував свої 

намагання подивитися на проблему стилю з виключно художніх, а не 

світоглядних чи формалістських позицій: «Стиль – це техніка. Але техніка 

може розвиватися лише в залежності від об’єкту свого прикладання. […] 

Техніка стилю служить авторові, щоб зробити мистецьку ідею приступною 

іншим. […] Взаємини трьох категорій (світогляду, мистецького світогляду 

та зовнішньої форми) […] зрозуміти буває інколи дуже важко [2, с.152]». 
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Зважаючи на вказані теоретичні інтенції дослідника, спробуємо спочатку 

описати загальнотеоретичну проблематику стилю в літературознавстві, яка 

переважно диференціюється на т.зв. діалектико-естетичний і лінгвости-

лістичний аспекти, а відтак – розглянемо специфіку стильової концепції 

Ігоря Костецького, її місце в тогочасній літературознавчій науці й художній 

практиці, а також її значення для розуміння творчого методу автора. 
Згідно з твердженням Ю. Борєва, стиль – це скерованість усіх елементів 

тексту до його єдиного художнього центру, сила, яка забезпечує цілковиту 
монолітність твору[1]. Оскільки ж першоелементом літератури є слово, то саме 

художня мова несе на собі вирішальну стилістичну функцію, на чому свого часу 

наголосив О. Чичерін [5]. Дбаючи про єдність історичного та стилістичного 
чинників у власній концепції індивідуальних стилів, цей український 

літературознавець зробив дуже оригінальну спробу прокласти місток між 

діалектико-естетичним підходом до стилю і лінгвостилістикою, яка утвердилася 
в науці про словесність після формалістів і структуралістів. Чичерінська теорія 

художнього стилю, як відомо, виникала, з одного боку, через зіставлення з 
досвідом формальної школи 1920-х років, а з іншого, – під вирішальним 

впливом філософії мови В. Гумбольдта в її застосуванні О. Потебнею.  

Водночас, розмірковуючи над взаємозв’язком світогляду автора і властивою 
для нього технікою стилю, Ігор Костецький використовував ідеї О. Потебні про 

т.зв. внутрішню форму слова і художнього тексту, через що його не слід 

однозначно вважати послідовником формалізму. Це ще більше споріднює його 
теорію стилю зі згаданою вище концепцією О. Чичеріна, в якій лінгвостилістика 

співіснує з філософією мови та проблематикою художньо-естетичної цілісності. 
Ігор Костецький тлумачить стильову техніку як динамічну сферу народження, 

існування і розвитку мистецької ідеї, при якій між думкою письменника та всіма 

елементами художньої форми встановлюється зворотно-об’єднувальний зв’язок, 
через що порушення такого балансу призводить до руйнування стилю, до 

мистецької фальші. У вказаному ракурсі його концепція мовотворчості 
сплітається з мистецтвознавчими підходами до розуміння стилю. 

З-поміж усіх діалектико-естетичних концептів найбільш апробованою в 

стильовій теорії Ігоря Костецького є категорія творчого методу, а точніше – 

типу творчості. У зазначеному ракурсі його підхід близький до суджень 

Д. Чижевського про відмінність об’єктивних («ясних») і суб’єктивних 

(«глибоких») стилів [4]. Саме під таким кутом зору розгортається у роботах 

автора концепція українського модернізму. 

Цікаво, що він не просто акцентує на запереченні модернізмом 

класичного спадку, а декларує потребу якісно нового стильового оживлення 

та переосмислення тих цінностей, які є ключовими в національній 

словесності. В Костецького знаходимо цілком самобутнє розуміння проблеми 

«канону»: митець визнавав його доцільність, але тільки в тому випадку, якщо 

традиція забезпечує внутрішні резерви майбутньої еволюції національної 

культури, а не її закостеніння. Ще одна важлива риса підходу дослідника до 
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модернізму полягає в спробі пояснити причини його т.зв. «незрозумілості» не 

способом простої декларації елітарності нового стилю, а немовби зсередини, 

із погляду внутрішніх законів розвитку мистецтва в перехідних епохах. Для 

цього Ігор Костецький спочатку з’ясовує суспільно-культурні й естетичні 

передумови «межової» ситуації тогочасного мистецтва, а потім уточнює, що 

бурхливе становлення модерного мистецтва у нас гальмувалося запізненням 

суспільного розвитку, частими фактами болісного неприйняття нових 

естетичних відкриттів прихильниками іншого типу творчості. 

Аналогічними інтенціями характеризується і концепція «органічно-

національного» стилю Ігоря Костецького. На відміну від Юрія Шереха, він 

зауважує не лише потребу розвитку національної літератури за зразком 

європейського модерну, а й встановлює причини слабкості нового стилю в 

українців, розмірковує про ті «первісні живильні соки» народної культури, 

які потрібно актуалізувати, щоб нові естетичні віяння Заходу не були лише 

диковинкою та примарою для нашої словесності. Українським авторам Ігор 

Костецький радить узяти приклад із С. Ґеорґе, котрий, удаючись до 

народнопісенних структур, знаходив водночас потужне підкріплення у 

споріднених змаганнях модерних авторів. За умови такого толерантного 

ставлення до традиції та новаторства розвиток модерного стилю в Україні, на 

думку критика, відбувався б значно швидше й ефективніше. Із великим 

захопленням Ігор Костецький сприймає стильове визначення Ю. Лавріненка 

стосовно нашої літератури міжвоєнного двадцятиліття як необароко[3]. Саме 

його він називає українсько-польським «органічно-національним» стилем. 

Проведений аналіз концепції художнього стилю Ігоря Костецького 

переконує, що вона, по-перше, базується переважно на авторському 

інтуїтивному відчутті феномену стилю, по-друге, цілком самобутньо 

балансує між лінгвостилістикою і діалектико-естетичними підходами, по-

третє, повною мірою відображає суть його літературних шукань, що 

дозволить нам у наступних розділах дисертації глибше охарактеризувати 

специфіку індивідуального стилю творчості письменника. 
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ПСИХОЛІНГВІСТИКА ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА 

ЛІНГВІСТИЧНА НАУКА 

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасні професійні 

перекладачі здійснюють свій переклад ґрунтуючись на даних не лише 

загального мовознавства або ж перекладознавства, а й на результатах 

дослідження такого лінгвістичного напрямку як психолінгвістика. Для 

здійснення якісного перекладу сьогодні уже недостатньо послуговуватись 

лише лінгвістичними даними, важливим є також дослідження 

екстралінгвістичних складових тексту, таких як психічна реальність автора 

тексту, його особистого емоційного та життєвого досвіду, смаків та 

уподобань [6]. Ці екстралінгвістичні фактори, що зумовлюють успішність 

перекладу, і вивчає така лінгвістична галузь як психолінгвістика.  

Отже, актуальність статті полягає у дослідженні психoлiнгвiстики як 

лінгвістичної галузі, результатами досліджень якої послуговуються не лише 

вчені-лінгвісти, а й професійні перекладачі та яка все більше 

використовується у процесі сучасного перекладу. 

Мета – комплексно дослідити психoлiнгвiстику як нaуку, її 

особливості, предмет та зв’язки з іншими лінгвістичними дисциплінами.  

Реaлiзaцiя пoстaвленoї мети передбaчaє рoзв’язaння тaких зaвдaнь: 

• з’ясувaти предмет вивчення тa oсoбливoстi психoлiнгвiстики як 

oсoбливoї лiнгвiстичнoї гaлузi; 

• дослідити міжпредметні зв’язки психолінгвістики із іншими 

лінгвістичними науками; 

• проаналізувати різні лінгвістичні тлумaчення пoняття тa предмету 

психолінгвістики. 

Психoлiнгвiстикa – нaукa, якa вивчaє прoцеси утвoрення, сприйняття тa 

фoрмувaння мoвлення у їх взaємoдiї iз системoю мoви, a тaкoж рoзрoбляє 

мoделi мoвленнєвoї дiяльнoстi тa психoфiзioлoгiчнoї мoвленнєвoї oргaнiзaцiї 

людини, перевiряє їх у прoцесi психoлoгiчних експериментiв [3, с.9]. 

Прoблемa психoлiнгвiстики як нaуки тa її предмету рoзкритa у прaцях 
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бaгaтьoх вчених, зoкремa у прaцях Вигoвськoгo Л.С., Леoнтьевa O.O., 

Aхмaнoвoї O.С., Oсгудa Ч.Е. тa iнших [2,4,1,3]. 

Oснoвнa oсoбливiсть психoлiнгвiстики як нaуки пoлягaє в тoму, щo 

вoнa мaє мiждисциплiнaрний хaрaктер. Лiнгвiстикa вивчaє нaукoвий oпис 

структури, фoрм тa знaчень звукiв, слiв, слoвoспoлучень i речень. 

Психoлoгiя ж дoслiджує спoсoби oвoлoдiння цими системaми тa їх 

функцioнувaння в реaльнoму спiлкувaннi, кoли люди вимoвляють i 

рoзумiють речення [3, с.9].  

Психoлiнгвiстикa тaкoж aктивнo викoристoвує нaдбaння рiзнoмaнiтних 

гaлузей знaнь. Як склaдoвa лiнгвiстики, вoнa взaємoдiє з рoздiлaми 

трaдицiйнoгo мoвoзнaвствa (фoнетикoю, грaмaтикoю) тa сучaсними йoгo 

нaпрямaми (кoгнiтивнoю, кoмунiкaтивнoю лiнгвiстикoю, лiнгвiстичним 

aнaлiзoм тексту) [3, с.10]. 

Зв’язoк психoлiнгвiстики з фoнетикoю – нaукoю, яка вивчaє звукoву 

будoву мoви, зумoвлений тим, щo oбидвi нaуки дoслiджують мoвлення, 

oднaк предмети дoслiдження у них рiзнi. Предметoм вивчення фoнетики є 

звукoвi зaсoби мoви у всiх їх виявaх тa функцiях, зв’язoк мiж звукoвoю 

фoрмoю мoви тa письмoм. Тoму дaнi фoнетики вaжливi для 

психoлiнгвiстичних дoслiджень прoцесiв пoрoдження тa сприйняття 

мoвлення [3, с.12].  

Дaнi грaмaтики – рoздiлу мoвoзнaвствa, щo вивчaє систему 

мoрфoлoгiчних кaтегoрiй тa фoрм, синтaксичних кaтегoрiй i кoнструкцiй, 

спoсoбiв слoвoтвoрення, викoристoвують у психoлiнгвiстичних 

дoслiдженнях, щo спирaються нa iдеї генерaтивнoї лiнгвiстики – oднoгo з 

сучасних лінгвістичних напрямів, щo ґрунтується нa oписi мoви у виглядi 

фoрмaльних мoделей певнoгo типу [3, с.12].  

Зв’язoк психoлiнгвiстики з лiнгвiстикoю тексту, предметoм якoї є 

прaвилa пoбудoви зв’язнoгo тексту тa йoгo смислoвi кaтегoрiї, щo 

реaлiзуються згiднo з цими прaвилaми, зумoвлений тим, щo oбидвi нaуки 

виявляють спiльний для aдресaнтa i aдресaтa фoнд знaнь (пресупoзицiї) [3, 

с.13]. Прaвилa пoбудoви цiлiснoгo тa зв’язнoгo тексту тaкoж нaлежaть дo 

сфери iнтересiв психoлiнгвiстики. 

Психoлiнгвiстикa перебувaє у тiснoму зв’язку з кoгнiтивнoю 

лiнгвiстикoю, oскiльки вoнa тaкoж дoслiджує функцioнувaння мoви як 

рiзнoвиду кoгнiтивнoї дiяльнoстi, як зaгaльнoгo пiзнaвaльнoгo мехaнiзму 

репрезентaцiї i трaнсфoрмувaння рiзних видiв iнфoрмaцiї з викoристaнням 

мoвних знaкiв [3, с.13]. 

Дoслiджуючи прoцеси пoрoдження, фoрмувaння тa сприйняття 

мoвлення, психoлiнгвiстикa звертaється дo кoмунiкaтивнoї функцiї мoви, 

яку вивчaє кoмунiкaтивнa лінгвістика [3, с.12]. Спiльним для oбoх гaлузей 

знaнь є дослідження процесів спілкування людей, а також усіх складових 

комунікації [3, с.12]. 
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Предстaвники рiзних нaукoвих шкiл пo-рiзнoму пiдхoдять дo 

тлумaчення пoняття тa предмету цiєї нaуки. Америкaнський дoслiдник 

Ч. Oсгуд предметoм психoлiнгвiстики ввaжaв прoцеси кoдувaння тa 

декoдувaння пoвiдoмлень [3, с.9]. Нa думку O.O. Леoнтьєвa, – зaснoвникa 

рaдянськoї шкoли психoлiнгвiстики та теoрiї мoвленнєвoї дiяльнoстi, – 

предметoм цiєї нaуки є структурa i функцioнувaння мoвленнєвих мехaнiзмiв 

людини у їх спiввiднoшеннi зi структурoю мoви, тoбтo прoцеси пoрoдження 

i сприйняття мoвлення, при цьoму oснoвним пoняттям є „дiяльнiсть” (звiдси 

„дiяльнiсний пiдхiд”, „мoвленнєвa дiяльнiсть”) [4, с.117]. Сучaсний 

дoслiдник – бiлoруський лiнгвiст O.I. Улaнoвич визнaчилa предметoм 

психoлiнгвiстики вербaльну oргaнiзaцiю тa вербaльну пoведiнку людини [5, 

с.23]. Зa тaкoгo пiдхoду дo сфери психoлiнгвiстики зaлучaють прoблеми 

мoвленнєвoї здaтнoстi, мoвнoї свiдoмoстi, мoвленнєвoгo рoзвитку людини, 

мехaнiзмiв пoрoдження i сприйняття мoвлення, кoгнiтивнi прoцеси тoщo. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Oтже, 

психoлiнгвiстикa як гaлузь лiнгвiстики викoристoвує теoретичнi прийoми 

психoлoгiї тa лiнгвiстики тa хaрaктеризується тiсними зв’язкaми з iншими 

мoвoзнaвчими дисциплiнaми, щo дoпoмaгaє їй у дoслiдженнi проблем 

психолінгвістики тексту та мoвленнєвoї дiяльнoстi людини у взaємoдiї iз 

системoю мови. У перспективі подальші дослідження лінгвістичної студії та 

окремих сучасних лінгвістичних напрямів. 

Література 

1. Aхмaнoвa O.С. O психoлингвистике / O.С. Aхмaнoвa – М. : Издaтельствo 

МГУ, 1989. – 64 с. 

2. Выгoтский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выгoтский – М. : Лaбиринт, 2001. – 

368 с.  
3. Курaнoвa С.I. Oснoви психoлiнгвiстики : нaвч. пoсiбник / С.I. Курaнoвa – К.: 

ВЦ „Aкaдемiя”, 2012. – 208 с.  

4. Леoнтьев A.A. Oснoвы психoлингвистики : учебник для студентoв вузoв. / 

A.A. Леoнтьев – Сaнкт-Петербург : Лaнь, 2003. – 288 с. 
5. Улaнoвич O. И. Психoлингвистикa / O.И. Улaнoвич. – Минск : Издaтельствo 

Гревцoвa , 2010 . – 240 с.  

6. Дячук Н.В. Психoлiнгвiстичнi мехaнiзми мoвленнєвoї дiяльнoстi переклaдaчa 

[Електрoнний ресурс] / Н. В Дячук // Сучaснi лiнгвiстичнi студiї XXI стoлiття : тези 
дoпoвiдей всеукрaїнськoї нaукoвo-прaктичнoї зaoчнoї кoнференцiї. – Житoмир, 2015. 

– С. 26-29. – Режим дoступу:http://eprints.zu.edu.ua/17975/1/%D0%94%D1%8F%D1 

%87%D1%83%D0%BA.pdf (дaтa звернення: 10.02.2017). – Нaзвa з екрaну. 

  



135 

 

 

Гришина О.С., 
ст. викладач, завуч кафедри іноземних мов з латинською та українською 

мовами ДЗ «Луганський державний медичний університет», 
Україна, м. Рубіжне 

ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ 

В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ ЛІКАРІВ 

Нові віяння в культурі, соціальний розвиток і технічний прогрес 

вплинули на мову, зумовивши появу в ній великої кількості сленгізмів, що 

виконують функцію швидкого семантичного сприйняття й розуміння. 

Сленг історично достатньо розповсюджене явище. Існування сленгових 

утворень доводить, що мова є динамічною системою, котра живе й постійно 

розвивається. 

Масове використання жаргонної лексики сьогодні охоплює більшість 

населення незалежно від соціальної чи професійної приналежності, віку, 

комунікативних особливостей використання. Сьогодні сленг став 

невід’ємною частиною соціальної сфери й одним з проблемних об’єктів 

дослідження в лінгвістиці.  

У контексті сучасної мови соціально варіативна лексика потребує 

спеціальної розвідки, оскільки вона, як соціолект, є її невід’ємною частиною. 

Різним аспектам сленгових одиниць приділяли увагу І.Р. Гальперин, 

Е.Партридж, О.О.Шахматов, Т.Є.Захарченко, О.І.Смирницький, С.В.Пиркало, 

В.О. Хомяков.  

Для професійного спілкування лікарів використання сленгу – 

розповсюджене явище. При цьому воно ще не стало предметом детального 

лінгвістичного аналізу. Огляд літератури показав, що проблемам медичного 

сленгу присвячені роботи О.Ю. Філіпової, К. Ненашевої, В.Я. Юкала. 

Проблема використання сленгової лексики в професійному спілкуванні 

медичних працівників є актуальною та вбачається цікавим об’єктом 

дослідження з огляду на її недостатню вивченість при активному 

використанні й динамічності розвитку. 

Метою дослідження стало здійснення аналізу місця й ролі сленгової 

лексики в професійному спілкуванні лікарів. У зв’язку з цим було проведено 

аналіз наукової літератури за темою, проаналізовані основні джерела й 

причини виникнення сленгу, схарактеризовано місце сленгової лексики в 

професійному спілкуванні лікарів, окреслено позитивні й негативні боки її 

використання. 

Практичне значення дослідження вбачається в можливості висвітлення 

місця й ролі медичного сленгу в професійному спілкуванні лікарів. 
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Чіткого поняття сленгу в лінгвістиці немає. Уперше термін «сленг» 

було зафіксовано наприкінці ХVІІІ століття зі значенням «мова вулиці». За 

іншою версією, при першій фіксації слово позначало поняття «образа». 

Етимологія й значення терміна «сленг» – одне зі спірних понять у 

лінгвістиці. У перекладі з англійської slang – жаргон. Під ним розуміють 

набір особливих слів чи нових значень слів, вживаних у різних групах 

людей (професійних, суспільних, вікових тощо). Частіше за все сленг 

визначається як «низька й вульгарна мова вулиці, перекручена лексика, 

жаргон ремесла чи професії» [1, с.183]. 

Гальперин І.Р. під сленгом розумів «мовлення соціально чи професійно 

відокремленої групи на противагу літературній мові чи варіант розмовного 

мовлення (експресивно забарвлені елементи цього мовлення), що не 

співпадають з нормою літературної мови» [2, с.110].  

За визначенням Е. Партриджа «сленг – це квінтесенція розмовного 

мовлення, пов’язана з життєвими зручностями, а не з науковими законами, 

граматичними правилами чи філософськими ідеями» [6, с.4]. 

Як бачимо, єдиної точки зору щодо визначення терміна «сленг» немає. 

Дослідники часто ототожнюють сленг із жаргоном, частково з розмовною 

мовою. При цьому одні автори вважають сленг вульгарним антиподом 

літературної мови, інші вважають його ознакою поступового розвитку мови. 

Широко розповсюдженим є негативне ставлення до сленгу як до 

периферійного, брутального, субстандартного явища лексико-граматичної 

системи мови, що не має права на відповідну лексикографічну фіксацію. 

У цьому аспекті цікавою є точка зору академіка О.О. Шахматова, який 

пропонував не захоплюватися пропагандою заперечення сленгу, а вивчати 

такого роду явища [4, с.272]. 

Сленг як лексичне явище має свою структуру, семантику, функції, що 

відрізняють його від інших типів неформальної мови. Сленг як вид 

розмовної мови є одним з типів неформальної мови, котрому характерні 

емоційне забарвлення, експресивність, перенесення значення слів, 

динамічність, підвладність моді, нестабільність, невизначеність. 

Уже йшлося про тенденцію масового використання сленгізмів усіма 

шарами населення незалежно від вікової, соціальної чи професійної 

приналежності, комунікативних особливостей використання. Лікарі не є 

винятком з правил й активно використовують професійний сленг. 

Лікарський сленг (жаргон) – це некодифікований різновид усно-

розмовного мовлення лікарів, основу якого складають професійні 

жаргонізми й арготизми [5, с.136]. 

Лікарський сленг є частиною як інтерпрофесійного, так і 

інтрапрофесійного комунікативного акту. В інтерпрофесійному спілкуванні 

лікарям з метою зниження ризику погіршення стану здоров’я пацієнта 

подеколи доводиться вдаватися до вуалювання чи приховування певної 
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інформації. У таких випадках, крім латинської мови, використовується 

медичний сленг, котрий у даній ситуації виконує конспіративну функцію, 

т.б. функцію «шифрування» мови. 

Використання медичного сленгу в інтрапрофесійному спілкуванні 

значно економить час у ситуації, що вимагає швидкого реагування. 

Сленгізми такого типу характеризуються скороченням назв лікарських 

препаратів і назв медичного обладнання. Наприклад, «підключичка» – 

пластиковий венозний катетер у підключичній вені, «яремка» – катетер у 

яремній вені, «скло» – шматочок тканини, взятий для гістологічного 

дослідження тощо. Часто використовувані в таких випадках медичні вирази 

«завести хворого» – відновити синусовий (нормальний) ритм серця після 

його зупинки; «стріляти / стукати» – відновлювати роботу серця за 

допомогою дефібрилятора. 

Експресивна функція сленгізмів у мовленні лікарів прямо пов’язана з 

оціночною. Виявляється експресивна функція в оцінці важливості для мовця 

того чи іншого детонату. Серед медичного сленгу існують лексичні одиниці, 

що позначають поважне, схвальне, зневажливе, глузливе чи інше ставлення 

до певної професійної ситуації чи пацієнта. Наприклад, карета швидкої 

допомоги виїжджає на виклик зі «світломузикою», а абревіатуру «ГРЗ» 

розшифровують як «гостре реєстратурне захворювання» через великі черги 

до реєстратури під час епідемій; «рецидивіст» – хворий з рецидивом 

хронічної недуги, а «альбатрос» – недовірливий пацієнт, який невідривно 

слідує за лікарем (за аналогією до поведінки птахів-альбатросів). 

Викладене вище підтверджується результатами проведеного 

дослідження щодо використання сленгу в професійному спілкуванні 

лікарями однієї з районних клінічних лікарень Луганської області. Під час 

дослідження були отримані такі дані:  

1) 71 % респондентів достатньо часто використовують сленг у процесі 

інтрапрофесійного спілкування 

2) 46 % респондентів використовують медичний сленг для спрощення 

складних медичних термінів; 24 % – для економії часу в екстрених 

ситуаціях; 15 % – для зняття нервової напруженості; 11 % – для 

приховування інформації від сторонніх і 4 % – для встановлення контакту з 

пацієнтами; 

3) 78 % респондентів не вважають, що професійний сленг є загрозою 

засмічення чи збідніння літературної мови; 

4) Серед найбільш розповсюджених і вживаних сленгізмів 

респондентами названі такі слова й вирази: «качати (хворого)» – проводити 

реанімаційні заходи; «посадити на трубу» – перевести на штучну вентиляцію 

легенів»; «відпустити пацієнта/хворого» – не перешкоджати смерті хворого в 

пограничному стані; «рецидивіст» – хворий з рецидивом хронічного 

захворювання; «еквілібристи» – пацієнти з переломами кінцівок унаслідок 
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ожеледиці; «консерви» – хворі хірургічного відділення, які перебувають на 

консервативному лікуванні; «вуха» – фонендоскоп та інші, наведені вище 

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що 

лікарі часто використовують у професійному спілкуванні медичний сленг. 

Метою його використання є, більшою мірою, бажання скоротити складні 

терміни й зекономити час в екстрених ситуаціях. Меншою мірою, 

причинами використання професійного сленгу є необхідність зняття 

нервової напруженості й приховування інформації від сторонніх. Лише 

незначна кількість респондентів використовує сленг для налагодження 

контакту з пацієнтами. Переважна більшість респондентів не вважають 

сленг негативним явищем, що загрожує розвитку й функціонуванню 

літературної мови.  

Безумовно, медичний сленг існує. Як під час інтрапрофесійного, так і 

під час інтерпрофесійного спілкування сленгізми, виконуючи ту чи іншу 

функцію, є частиною професійного мовлення лікарів. 

Деякі з учених украй негативно ставляться до професійного сленгу, 

аргументуючи свою точку зору тим, що сленг негативно впливає на чистоту 

мови. Погоджуючись із думкою О.Ю. Філіпової, вважаємо, що під час 

комунікативного акту на інтрапрофесійному рівні в піковій ситуації 

економії часу або ж для зняття емоційної напруженості використання 

медичного сленгу виправдане й доцільне [3, с.101]. 

Оскільки медичний сленг дозволяє економити час в екстрених ситуаціях, 

допомагає зняти емоційну напруженість, забезпечує взаєморозуміння в 

інтрапрофесійному спілкуванні, його не слід розглядати як загрозу 

літературній мові. Загроза заміщення літературної мови сленговою цілком 

залежить від рівня культури мовлення конкретного носія мови. 

Вважаємо, що актуалізація сленгової лексики й інтересу до неї свідчить 

не про невисокий рівень культури мовлення й грамотності, а про природні 

мовні зміни. 

Таким чином, сленг – невід’ємний компонент мови. Сленг охоплює всі 

шари населення, незалежно від соціального статусу чи професії. Медичний 

сленг – частина професійного мовлення медичних працівників. Лікарі, як і 

представники інших професій, широко використовують сленгізми в 

інтерпрофесійному й інтрапрофесійному комунікативних актах. У більшості 

медичні сленгові утворення спрощують складні медичні терміни, дозволяють 

економити час і сприяють зняттю емоційної напруженості. Медичний сленг 

заслуговує на подальший лінгвістичний аналіз і лексикографічну фіксацію. 
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МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД В ТРАНСФОРМАЦІЙНО-

ГЕНЕРАТИВНІЙ ГРАМАТИЦІ Н. ХОМСЬКОГО 

Протягом тривалого часу сутність трансформаційної теорії практично 

не змінюється, а проблеми, пов’язані з трансформаціями, вирішуються 

завдяки новим підходам, що постали в процесі розвитку генеративної 

граматики. Відзначимо передусім модульний підхід до вивчення мови, 

завдяки якому можемо розглядати мовні явища в межах різних модулів, 

кожен із яких має свої принципи та взаємодіє з іншими модулями. 

Ф. Ньюмейєр писав: «До 1980 року положення про те, що складність мови 

може бути пояснена модульною взаємодією формальної граматики з 

принципами психології, когнітології, соціології та ін., перейшло в розряд 

загальновизнаних… «Теорія управління і зв’язування» переносить принцип 

модульної організації на внутрішню структуру самої граматики. Тобто 

синтаксична складність є результатом взаємодії граматичних підсистем, 

кожна з яких може бути охарактеризована в термінах власної множини 

загальних принципів. Основним завданням синтаксичної теорії постає 

встановлення таких систем та ступені їх можливого варіювання від мови до 

мови» [3, с.198]. 

Цей підхід припускає, що синтаксична розбіжність між мовами різних 

типів зумовлена розбіжностями в низці параметрів (parametres), тобто на які 

конкретні значення того чи того параметру встановлені окремі модулі 

мовної системи. Він уважається основним нововведенням у генеративній 

теорії. Теорія, яку запропонував Н. Хомський у праці «Лекції про 

управління і зв’язування» (1981), ґрунтувалася на одній універсальній 

трансформації (переміщенні) та взаємодії між синтаксичними модулями 

(компонентами) [1, с.199]. У контексті нашої роботи привертає увагу «Х-

штрих-теорія», розробка якої належить Р. Джакендоффу [2; с.163]. 

Дослідження цієї теорії розпочате ще 1970-го року, коли вчені помітили, що 



140 

 

 

в структурі складників синтаксичних груп (phrases) багато спільного. У 

подальшому з’ясувалося, що в усіх складників наявні вершина, або ядро 

(head), яка вказує на одну з частин мови (іменник, дієслово, прикметник, 

прийменник), визначаючи категорію складника, тобто кожний складник є 

проекцією своєї верхівки, яка має залежні (dependents) складники, які 

утворюють дві проекції різного рівня, а рівень проекції визначається 

кількістю штрихів при категоріальному символі, звідки й походить назва 

«Х-штрих-теорія». Приєднуючи до верхівки Х комплемент (додаток) 

(complements), отримуємо проекцію Х’, відповідно, приєднуючи Х’ 

спеціфікатори (specifiers) отримуємо проекцію Х’’(=ХР). Тож проекція 

другого рівня збігається із завершеним складником – ХР. У термінах «Х-

штрих-теорії» загальна схема завершеного складника включає три основних 

універсальних правила структури складників: 

1. Х’’ → (ZP) Х’ – специфікатор та вузол першого рівня; 

2. Х’ → Х’ (WP) – вузол першого рівня та ад’юнкт; 

3. Х’ → Х ^0 (YP) – вершина і комплемент. 

У всіх складниках спеціфікатори й комплементи поєднуються між 

собою несиметричним відношенням і мають назву «с-команди» (c-

command). Структура завершеного складника (без ад’юнктів) відповідно до 

правил зображується так: 

                                      ХP (=Х'')                    – другий рівень  

 

                       ZP                                   X'        – перший рівень 

                 (спеціфікатор)   

                                                 Х
0
                         YP 

                                          (вершина)         (комплемент). 

Враховуючи викладене вище можна навести такі приклади: 

a) Дієслівна група:                         b) Група прикметника 

VP  (Verb Projection)                        AP (Adjective Projection) 

             VP                                                                            AP 

 

   V                   NP/PP                                          A                          NP/PP 

 

 

вивчати            мову                                    натхненний                тобою 

йти вздовж      дороги                                   ображений             на погоду 
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c) Група іменника                         d) Прийменникова група 

NP (Noun Project)                                    PP (Preposition Project) 

              NP                                                                     PP 

 

  N                   NP/PP                                         P                     NP 

 

 

молитва        вранішня                                   серед              ворогів 

боротьба    за незалежність                            під              окупацією 

Основна перевага завершеного складника, що містить три основних 

універсальних правила структури складників, у тому, що ця структура є 

універсальною структурою синтаксичних груп (проекцій лексичних вершин) 

у всіх мовах. Ця конструкція не вимагає окремого визначеного механізму 

для засвоєння мови дитиною, бо власне і є вродженим компонентом 

мовного апарату людини. Мови відрізняються тільки розгалуженням, а не 

загальною ієрархією. Що більше, загальна схема є рекурсивною структурою, 

тому що YP та ZP є завершеними складниками з такою ж внутрішньою 

структурою, що включає комплементи та спеціфікатори, як і XP. Згідно з 

дослідженнями Р. Джакендоффа, схема повністю заміщує всі окремі правила 

структури складників і є однією із найважливіших мовних універсалій 

генеративної граматики, яка дає змогу науково обґрунтувати процес 

засвоєння дитиною типологічно різних мов, адже ця схема не засвоюється, а 

власне є вродженим компонентом мовного знання. 
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DEVELOPMENT OF THE LINGUO-CULTUREME “OAK” 

MEANING IN THE UKRAINIAN LANGUAGE 

Modern Ukrainian studies are characterized by active use of linguacultural 

approach to the analysis of linguistic material. Classic and modern research 

studies of the mechanism, research studies of the corresponding culture on the 

example of precedent texts were the subject of research studies of a number of 

researchers (A. Vezhbytska, E. Vereshchagin, V. Kostomarov, V. Krasnikh, 

V. Safonov, O. Selivanov, S. Ter-Minasova).  Relevant remain the issues which 

are related to the definition of features of linguoculturems functioning in belles-

lettres from the perspective synchrony and diachrony. 

World Tree according to the beliefs of pre Ukrainians is in the middle of 

Vyriy, which grows "on the living stone", top of the tree reaches the heavens; it 

covers the entire Paradise; it has all the leaves and fruits; it smells with sweet 

odour, and from the roots flowing twelve springs flowing with milk and honey; in 

carols the image of World Tree appears as a source of life [2, p.177]. As one of 

the most common original images in the mythologies of the world, that 

symbolizing the inner (invisible) structure and purpose of life parameters [4, 

p.133], defines formal and semantic organization of timespace development, 

symbolizing the cyclical nature of life. According to G. Lozko [3, p.336] World 

Tree also forms the threefold model of the vertical structure of the universe  

Heavens (gods), earth (people) and Underworld (ancestors); horizontal plane is 

clearly structured on four sides: north, south, west, east // four seasons: winter, 

spring, summer, winter // four periods of human life: childhood, youth, maturity, 

old age. 

According to the mythological principle, pre Ukrainians categorized 

correlative to the threefold vertical structure of the universe // World Tree and 

fauna (the trees (heavens) – birds (crane, rooster, cuckoo); tree trunk (middle 

world) – animals, pets; tree roots (lower world) – fish, snakes, frogs). 

Ukrainian folklore on the example of such genres as kolomyiky, freckles, 

resort-spells represents the image of the World Tree in its various symbolic 

activities. The speech of Ukrainian ritual songs confirms the correlativity of 

World Tree – oak, apple, birch, viburnum, mountain ash, linden, willow. Fiton 

“oak “ dominates in presented folk interpretation. 
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Modern Ukrainian language represents the linguo-cultureme “oak” with a 

broad semantic discourse. A striking example is the modern Ukrainian literature. 

Let us analyze the story of Eugene Hutsalo "Oak". 

Linguacultural analysis of story "Oak" allows to colligate next: 

1. Correlation oak / life (family tree) / history, in which it goes about the 

temporal component of the universe building reflects Ukrainian contextuality – 

autochthonity of Ukrainian space; development of traditional Ukrainian culture: 

Плечистий, ошатний дуб стоїть на околиці села самотиною. Років 

триста йому, як не більше... Linguo-cultureme “oak” is a symbol of the 

historical flowering: Колись давно там стояла козача господа… Козак, 

нащадок вояків, яким тільки те й у житті випадало, що боротися зі 

степом, з наїздами, з набігами… – цей козак одного разу кинув у ріллю 

жолудь… Господар подумав спокійно й розсудливо, – що після нього на землі 

залишаться тільки добрі діла, діти та оцей дуб… 

2. Correlation oak / Eternity / space that reveals from the position of the 

Ukrainian mentality (people's names of constellations) perception of tillage being: 

Уночі думає про зорі, а вони думають про нього. Розуміє їхнє золоте 

мовчання, їхнє крижане переблискування, він уже відкрив таємницю, чому 

Великий Віз перед світанням опускає донизу дишло, а чому Квочка збирає 

своїх зоряних курчат під крило. Достеменно знає, де починається і куди 

веде струмениста течія Чумацького Шляху…, він навіть знає, де поділися 

оті мажари, гарби, вози, котрі проїжджали мимо нього по степовій 

дорозі… 

3. Correlation oak / ornitonimy (the trees are the upper realm): Найбільшої 

втіхи йому завдають птахи. Можливо, якби не поталанило народитися на 

цей світ дубом, то хотів би народитися птахом. А проте про крила 

замислюється рідко,бо не так уже й кепсько стояти йому в рідній землі. 

Leading in the context of lexeme “wings” to build a picture based on semantic 

nuances such as "height", "temporal architectonics / world time", "clamor". The 

motive of birds that return back to Ukraine in spring has been reproduced in the 

compilation "grow in native land." 

Ornitonimy that are symbolizing the architecture of the celestial world, in 

Ukrainian linguaculture represent a life implementation quality: 1) swallow – 

spring / youth: Коли прилітають ластівки, то дуб, слухаючи їхні голоси, 

веселішає і наче молодшає…; 2) owl - fatal destiny:  А сов він не любить.. Їх 

німий політ вражає, як темний подих неодворотної долі…; 3) cranes – life / 

family / cultural and historical tradition: Журавлі… довідалися від нього (дуба) 

про далеку синю весну… довідалися про тонкий козацький вус, як він 

тремтів ласкаво, довідалися й про ту пісню, яку співали на похороні – 

«Козака несуть і коня ведуть…». 

Understanding of the "destiny" in the context of Ukrainian linguaculture (as 

other Slavic) is correlated with its "cuckoo hammering." The writer contrasts the 
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fleeting human age and perpetuation of oak’s age as the embodiment of the 

memory of people's history flowering, also the perpetuity of achievements, efforts 

of ethnos bearers : А зозуля – як знахарі. Люблять побріхувати, скільки тобі 

років зосталося жити. Давно-давно одна зозуля бралася вгадувати вік поля. 

І що ж? Тієї зозулі давно вже немає, а поле живе і житиме. Emphasized 

the cultural specifics of perception of analyzed ornithological sketches as cuckoo 

heralds the awakening of nature, therefore, spring, since ancient Ukrainians 

believed that it settled with the spring deity; foretells an hour (cf .: Зозуля кує – 

буде добра година); being a prophetic bird, it predicts the years of life, destiny. 

Accordingly, the destiny firstly is associated with the destiny of the native people 

(«земний» Чумацький Шлях, тобто путь, визначений небесним шляхом): І 

дуб уже знав, яка доля чекає його попереду. Він стоятиме на узбіччі 

Чумацького Шляху, простягатиме над ним гілля, кидатиме тінь, а небесна 

зозуля, яка прилітатиме на його верхівку, куватиме довгі роки… Note that 

the cuckoo on the territory of Ukraine traditionally cuckoos only in spring from 

the Annunciation (April 7) to Kupalle ( July 6). The following text allows to 

deduce the expansion of semantic structure of ornitonimy symbol "cuckoo" in 

modern Ukrainian literature - defined by celestial Cuckoo fate is appropriate to 

the God's Providence, is proper and self-sufficient: … І дуб уже знав, яка доля 

його чекає попереду…  Йому ще рідніші ставали і дишель безмовного 

Великого Воза в небі, й мовчання зоряної Квочки, й іскристий, ніби 

присипаний мерехтливою сіллю Чумацький Шлях. 

Linguo-cultureme “oak” in Ukrainian language realizes not only the 

traditional values that reflect the ancient Ukrainians’ perception of the universe, 

but also confirms the dynamics of semantic shades (heaven’s destiny / Genealogy 

/ History of Ethnos / Clamor). 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ 

СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ 

ОСИПА ИВАНОВИЧА СЕНКОВСКОГО 

Одной из характерных особенностей художественной прозы известного 

беллетриста и книгоиздателя Осипа Ивановича Сенковского является 

создание и использование писателем в тексте глагольных синонимических 

рядов. Как правило, Сенковский располагает глаголы в синонимическом 

ряду по принципу нарастающей или убывающей градации.  

Следует различать в текстах Сенковского предложения с глаголами 

одного синонимического ряда и предложения с несинонимическими 

глаголами. В первом случае мы имеем дело с глагольным синонимическим 

рядом, в котором есть доминанта и некое лексическое единство. 

О.И. Сенковский употребляет нейтральный глагол рядом с эмоционально 

окрашенным. Нейтральное слово выступает в роли точки отсчета, то есть 

проявляет стилистические признаки другого слова-синонима, как фон, на 

котором они вместе выступают четче и ярче. В результате полнее 

раскрывается действительный характер обозначаемого, дается его оценка 

сосредотачивается на нем внимание («Он, напротив того, прибегает к этому 

средству единственно для того, чтобы обмануть…, ослепить…, поддеть…, 

надуть…, обобрать…»). 

Насыщение предложений в художественном тексте глаголами одного 

синонимического ряда позволяет Сенковскому создать единую 

направленность стилистических усилий, образует конструкцию, состоящую 

из нескольких однородных членов предложения, выраженных 

синонимическими глаголами. Эти «конструкции» обладают целым рядом 

богатых выразительных возможностей. Так, с их помощью О.И. Сенковский 

добивается: 

а) перечисления характерных признаков действия («Прелестные и 

ловкие мои канарейки… будут напрягать свои звонкие горлышки, петь, 

щебетать, звучать весь день…»); 

б) уточнения характера действия («Между тем здесь… злословят, 

сплетничают, пересмеивают…»); 

в) усиления действия («И все кричат, шумят, вопиют»); 

г) расширения зоны действия («Мы будем жить мирно, будем любить, 

защищать, тешить и понимать друг друга»). 
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Использование названных выше конструкций помогает писателю 

расчленить действие, разложить его на составные части и воспринимать во 

всей многообразной полноте. Это дает возможность читателю увидеть за 

основным значением целый ряд дополнительных оттенков, что и было 

целью Сенковского, как писателя-новатора.  

Во втором случае, в предложениях с несинонимичными глаголами, слова 

взяты из разных синонимических рядов и имеют доминанты, однако имеют 

относительное лексическое единство («Все органы в расстройстве, мозг вверх 

дном, умственные способности перебиты, перемешаны, разбросаны»). 

Такие конструкции выполняют в текстах прозы Сенковского роль 

разъединителя единого действия, приводят к многомерности его выражения, 

вносят некий оттенок разноплановости.  

Еще одной отличительной чертой прозы Сенковского является 

использование принципа «парного синонимизма», в основе которого лежит 

размещение двух синонимов в пределах одного предложения. Они 

объединены одной общей идеей и относятся грамматически и лексически к 

одному слову. Этот прием позволил писателю: 

а) уточнять в тексте действия («Прежде, когда он служил по 

провиантской части, он любил рассуждать, рассказывать любил»); 

б) усиливать и расширять действия («Вдруг от общего движения 

мозговых колес произошел в ней страшный шум, …люди перепугались, 

остолбенели и выпучили глаза…»); 

в) изображать перемену в душевном состоянии героев («Как она 

плакала об нем, как рыдала, как нежно призывала его по имени…»); 

г) выражать субъективно-оценочное отношение автора к характеру 

действия («Живу, живу без конца, без остановки, и везде рыскаю, лажу…»); 

д) передавать динамику действия («Она быстро бежала в спальню, 

усталая и распаленная танцами,… мчалась через столовую, пыша, негодуя, 

клянясь отомстить ему»); 

е) создавать комический эффект («Идея Федора Тимофеевича – 

большой шлем, … он отдыхает на этой думе, в ней ищет отвлеченных 

наслаждений, на ней катается и балансирует»). 
Кроме того, принцип «парного синонимизма» помогал Сенковскому 

избежать однообразности и монотонности повествования. Следует также 
отметить, что большое место среди глаголов, составляющих в текстах 

Сенковского синонимические ряды, занимают глаголы книжные и разговорно-

просторечные (угождаю – любезничаю – жеманюсь; Обмануть – надуть –
 обобрать). Писатель, на наш взгляд, делал это сознательно. Привлекая в свое 

языковое пространство лексику различных стилистических пластов, он, тем 
самым создавал яркий комический эффект, передавал оценочное отношение к 

действию, а эмоциональность глаголов-синонимов и использование широкой 

метафоризации помогали писателю создать свой неповторимый 
«брамбеусовский» стиль. 
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Таким образом, очевидно, что Осип Иванович Сенковский широко 

используя в своей художественной прозе стилистические возможности 

глагольных синонимических рядов, создал, в итоге, свой индивидуальный 

яркий и эмоциональный стиль. Писатель насыщает предложения глаголами-

синонимами и глагольными синонимическими рядами с целью придания 

действию различных качественно-количественных оттенков. При помощи 

этих конструкций писателю удается усилить темп развития действия, 

создать искусственную напряженность, обострить восприятие действия, 

выделить или определить его направленность. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСКУРСУ ПОКОЛІНЬ 

У рамках сучасної лінгвістики дискурс класифікують на основі різних 

властивостей та ознак. Т. ван Дейк виділяє такі різновиди дискурсу, як 

політичний, медичний, судовий, освітній та науковий, медіа-дискурс, 

корпоративний текст і мовлення [2, с.34]. Одним з різновидів дискурсу є 

дискурс поколінь, який розглядає офіційне та неофіційне спілкування 

батьків та дітей у різних ситуативних контекстах. Дискурс поколінь є 

міжособистісною комунікацією між батьками/дорослими і дітьми, метою 

яких є створення, розвиток і підтримка гармонійних/негармонійних 

стосунків. Офіційне спілкування регламентується певними офіційними 

соціальними, посадовими стосунками, кодексами, наприклад педагогічне    

вчитель-учень. Неофіційне спілкування, сімейно-побутове не має таких 

чітких приписів і здійснюються на більш вільних засадах.   

Кожен віковий період має свої часові рамки, які відбуваються в історії 

як окреме покоління. На думку П. Нора, “покоління” – це досить специфічна 

категорія, яка не використовує конкретну категорію часу [4, c.52]. П. Нора 

зазначає, що термін “покоління” почали вживати, починаючи з Французької 
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революції. До цього був сильний авторитет батьків, коли ж монархія була 

зруйнована, з’явилася горизонтальна солідарність, стало можливим, 

наприклад, одружуватися без дозволу батьків із правом успадкування.  

Концепція “покоління” розвивалася і змінювалася до 1968 року, коли 

молоді люди створили так званий новий вид покоління. У цьому році 

з’явилася книга під назвою “Покоління”, яка виступає проти всіх поколінь і 

форм авторитарності. Багато говорили і про те, що покоління – це люди 

одного віку, що мають загальну пам’ять. Стали з’являтися книги з історії 

літератури, засновані на цій концепції поколінь. І вони іноді зближували 

авторів, що хоч і мали різницю у віці в 20-30 років, але належали до одного 

покоління [4, c.50-53]. 

У сучасному ж житті, стають можливими такі феномени, як “ключові” 

покоління, що задають “тон”, “розриви” і конфлікти між поколіннями 

“батьків і дітей”. Левада Ю.О. наголошує на тому, що “соціальне значення 

покоління не може вимірюватися досвідом або настроями “більшості” або 

“маси”, що репрезентується в опитуваннях громадської думки”, – мова може 

йти тільки про чисельно невеликі елітарні групи, які відіграли величезну 

роль у культурній і політичній історії країни. Тобто існують певні 

“поколінні зразки” які формуються значущими групами та задають тон 

характеристики покоління [3, с.40]. 

Дискурс поколінь, виступає як різновид особистісно-орієнтованого 

дискурсу. Для такого спілкування, відзначає І.М. Борисова, типовими 

рисами є іррелевантність офіційної регламентації комунікативної поведінки 

[1, с.45]. Відсутність жорсткого сценарію комунікації, часової й протокольної 

регламентованості, порядку передачі комунікативних ходів, відносна свобода 

індивідуальних поведінкових та мовленнєвих проявів, відносно вільний вибір 

теми спілкування та організації комунікативного простору значним чином 

впливають на вибір мовних та немовних засобів спілкування [5, с.96].  

Дискурс поколінь є складовою соціального життя та презентує 

комунікацію пов’язаних певними зв’язками осіб, основними ознаками якої є 

відсутність офіційної регламентації, порядку передачі комунікативних 

ходів, залежна від статі та віку статусно-рольова конфігурація. Основними 

характеристиками дискурсу поколінь є високий ступінь спонтанності 

організації спілкування, відносна суб’єктивність у вирішенні загально-

ціннісних побутових проблем і, як результат, порушення логіки, вільне 

оперування структурними, лексичними та стилістичними засобами, 

ситуативна залежність, оформлення висловлювань та висока концентрація 

невербальних комунікативних компонентів у мовленні. Дискурс поколінь 

характеризується статусною асиметрією. Статусна асиметрія дискурсу 

поколінь зумовлена соціальною, віковою та рольовою нерівністю учасників 

спілкування (батьків / дорослих та дітей). У процесі комунікації батьки / 

дорослі виражають своє ставлення до зовнішності, характеру, інтелектуальних 



149 

 

 

здібностей, властивостей поведінки, особливостей мови, вмінь своїх дітей, що 

актуалізується в оцінних судженнях позитивної та негативної спрямованості. 

Отже, дискурс поколінь представляє собою тип особистісно-

орієнтованого офіційного чи неофіційного спілкування і характеризується 

соціальною, віковою та рольовою нерівністю спілкування дорослих та дітей. 

У процесі комунікації дорослі виражають своє ставлення до зовнішності, 

характеру, інтелектуальних здібностей, властивостей поведінки, особливостей 

мови, вмінь своїх дітей, що актуалізується в емоційно-оцінних судженнях 

комунікантів. 

Література 

1. Борисова И.Н. Дискурсивные стратегии в разговорном диалоге/ И.Н. Борисова// 

Русская разговорная речь как явление городской культуры / под ред. Т.В. Матвеевой. 

– Екатеринбург : АРГО, 1996. – с. 21-48. 

2. Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация [Текст] / Т. ван Дейк. – М., 
Прогресс, 1989. – 321 с. 

3. Левада. ЮА. Отцы и дети: поколенческий анализ современной России : 

Сборник научных трудов под ред. : Ю.А. Левады, Т. Шанина; Моск. высш. шк. соц. и 

экон. наук. – М. : Новое лит. обозрение, 2005. – 326 с.  
4. Нора П. Поколение как место памяти / П. Нора П.; Пер. Г. Дашевского Новое 

литературное обозрение. – 1998. – № 30. – с. 48–72. 

5. Солощук Л.В. Невербальні складові англомовного дискурсу / Л.В. Солощук // 

Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. Монографія / під ред. І.С.Шевченко. 
– Харків: Константа, 2005. – С. 145-180. 

Федунович-Швед О.Т., 
к.філол.н., доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних 

дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 

Швед Я.І., 
учениця 11 класу Чернівецької гімназії № 2 Чернівецької міської ради, 

Україна, м. Чернівці 

ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ЛУКАША В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

ПЕРЕКЛАДУ 

Художній переклад відіграє важливу роль у виробленні й становленні 

літературної мови, „розв’язує завдання тієї культури, мовою якої він 

здійснений, несе на собі відбиток національно зумовленого сприйняття” [6, 

с.30]. Виразне усвідомлення такої ролі перекладу мали всі видатні 

українські письменники нового періоду історії української літератури, адже 

кожен із них залишив по собі не тільки оригінальні, а й перекладні твори. 
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На суттєві особливості історії перекладацької справи, що випливають із 

конкретних настанов того чи іншого покоління перекладачів, указував Л. 

Первомайський: „Кожне покоління перекладачів, інакше кажучи – кожна 

епоха прочитує великі твори світової літератури по-своєму, спираючись на 

свій соціальний досвід, на розвиток своєї національної мови, стан поетичної 

культури і т. д. Проте приходить час, коли конче повинен з’явитися 

переклад геніального твору, що пережив би свою епоху так само, як 

пережив свою добу оригінал, і на довгі роки став зразком, що задовольняє 

смаки усе нових і нових поколінь” [4, с.362]. І якщо І. Франко, Леся 

Українка були найяскравішими перекладачами кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

то М. Лукаш став найяскравішим перекладачем середини ХХ ст. Як зазначає 

Г. Кочур, „суперником Лукаша-поліглота з українських письменників міг би 

бути хіба що Агатангел Кримський” [2, с.50]. 

Нова когорта професійних перекладачів, що з’явилася в 60-х рр. ХХ ст., 

– Г. Кочур, М. Лукаш, А. Содомора, Борис Тен та ін., продовжила 

перекладацькі традиції П. Куліша, І. Франка, Лесі Українки, А. Кримського. 

Завдяки появі в 60-х рр. цілої когорти талановитих митців перекладацька 

справа „пережила період ренесансу” – один геній Миколи Лукаша підніс 

український переклад на неперевершені висоти майстерності, а крім нього 

на цій ниві працювали ще такі обдаровані перекладачі, як Григорій Кочур, 

Євген Попович, Анатоль Перепадя, Ростислав Доценко та інші [9, с.30]. 

У некролозі, опублікованому журналом „Всесвіт” (число 10 за 1988 р.), 

наголошено, що „поява Миколи Лукаша та цілої плеяди молодих 

перекладачів зарубіжного письменства була якісно новим явищем в 

українській літературі. На той час покоління, яке в 20-30-х рр. закладало 

підмурки українського радянського перекладу, здебільшого зійшло зі сцени 

внаслідок репресій доби культу особи. Найбільшим гальмом була 

відсутність знавців іноземних мов, переклади з оригіналу з’являлися дуже 

рідко. Саме тоді й почали виходити блискучі переклади М. Лукаша” [3, 

c.176]. Те, що з початком 1970-х рр. М. Лукаш майже півтора десятиріччя 

був фактично усунутий від літературного життя, стало „великою втратою 

українського перекладного мистецтва” [3, c.176]. А роль М. Лукаша в історії 

української літературної мови Ю. Хоменко вважає співмірною навіть з 

роллю Т. Шевченка. У статті „М. Лукаш у становленні української школи 

художнього перекладу” він стверджує, що на ниві перекладацтва М. Лукаш 

„зробив те ж саме, що Т. Шевченко в оригінальній літературі. Якщо 

Т. Шевченко зберіг українську мову своїми оригінальними творами, то 

М. Лукаш – перекладами” [10, с.131]. 

У працях сучасних теоретиків українського перекладу дедалі більше 

наголошується на тому, що „адекватна оцінка художньої вартості перекладу 

можлива лише за умови звернення до мовної особистості творця перекладу, 

конкретного носія національно-мовного матеріалу, у якому, власне, і 
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відтворюється перекладений твір. При цьому розкривається не тільки 

національна основа лексико-граматичного фонду перекладача, а й 

виявляється відповідність сприйняття іншомовного тексту перекладачем, 

висвітлюється, який вклад в структуру художнього образу першотвору 

вносить мовна особистість перекладача” [1, с.27-28]. 

Так вважав ще М. Рильський – видатний перекладач і теоретик 

українського перекладу. У праці „Мистецтво перекладу” він писав, що в 

перекладі завжди виявляється індивідуальність автора-перекладача: 

неможливо, „щоб автор поетичного перекладу цілком забув про себе, цілком 

підкорився індивідуальності іншого поета” [7, с.26]. Такі думки 

М. Рильського поділяє і Я. Погребенник: „справжній перекладач не може 

відмовитись від себе, від свого світогляду, своєї естетики” [5, с.27]. 

Творчість М. Лукаша неодноразово аналізували в порівняльному 

аспекті з творчістю інших письменників, які перекладали той самий твір 

зарубіжного автора. Так, В. Коптілов у праці „Актуальні питання 

українського перекладу” (1971) вдається до порівняльного аналізу 

перекладів творів Р. Бернса, здійснених С. Маршаком (російською мовою), 

М. Лукашем та В. Мисиком (українською мовою). На думку В. Коптілова, 

стилістика Маршакового та Лукашевого перекладів мають мало спільного, 

оскільки мова перекладу С. Маршака тяжіє до книжного зразка, тоді як у М. 

Лукаша простежується орієнтація на мову народної творчості. 

За ідеал М.Лукашеві правили багатовікова народна творчість і класична 

українська поезія (передусім І. Котляревський, П. Куліш, Т. Шевченко, 

харківські романтики, Леся Українка) [11, с.152]. У перекладах М. Лукаша 

дослідники відзначають численні ремінісценції, завдяки яким відбувається 

„несподіваний перегук чужого з найпитомішим своїм”: „Так, Терпелиха з 

„Дон Кіхота” асоціюється у нас з „Наталкою Полтавкою” І.П. Котляревського, 

козир-дівка – із повістю Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, вислів „на все зле 

проворні” – з „Енеїдою” І.П. Котляревського, „В дзеркалі очей твоїх – 

лазурно розпрозорених озір” – з неологізмом П. Тичини [8, с.9]. 

Глибоке знання мови-джерела й української мови дозволяло М. Лукашеві 

відчувати колорит першотвору й обирати такі мовні засоби, завдяки яким цей 

колорит не лише не втрачався, а навпаки – підсилювався. Цьому сприяло 

використання діалектної, архаїчної лексики, вульгаризмів, регіоналізмів, 

церковнослов’янізмів, фразеологізмів, а також прислів’їв та приказок. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬО-СЕМІОТИЧНОЇ МОДЕЛІ       

«ЖИТТЯ-ЯРМАРОК» У МІЖНАЦІОНАЛЬНОМУ ІНВАРІАНТІ 

(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ І. ФРАНКА «ДЛЯ ДОМАШНЬОГО 

ВОГНИЩА» ТА В. ТЕККЕРЕЯ «ЯРМАРОК 

МАРНОСЛАВСТВА») 

На сьогоднішній день дослідження онтологічних моделей буття набуває 

широкої популярності у різних сферах мистецтва. Протягом століть 

відбувається заміна одних світоглядних пріоритетів на інші. Сучасний світ у 

коло життєвих інтересів висуває суспільство грошей, у якому прибутки 

заміняють духовність. Саме тому, обрана нами тема докладу має 

дуалістичну природу: з одного боку, здійснюється аналіз літературних 

творів (філологія, літературознавство), з іншого – виявляється трагічна 

залежність суспільства від матеріальних благ (філософський компонент).  
У парадигмі художньо-семіотичних моделей текстів можна виділити 

найбільш гострі проблеми сьогодення: тему війни та миру, тему любові й зради, 

тему внутрішнього обов’язку перед Батьківщиною, мотив самотності людини і т.д. 
На нашу думку, дуже актуальним може стати й дослідження теми продажу у 



153 

 

 

літературі. Під цим мається на увазі глибоко філософський комерційний 

компонент моральних якостей самої людини, іншими словами наскільки дорого 
людина може себе продати заради певних матеріальних благ, статусу у 

суспільстві, посади, позбавлення від комплексів дитинства, помсти, тощо. 

У сучасному літературознавстві ще не здійснювалися спроби комплексно 
дослідити параметри моделі «життя – ярмарок» у творах української та 

англійської літератур з точки зору художньо-семіотичного моделювання. Єдина 

спроба окреслити функціонування ярмарку у творах української літератури 
належить О. Новік «Мотив ярмарку у творах українських романтиків» (2010р). 

Таким чином, актуальність розвідки співвідноситься із створенням 
запропонованої художньо-семіотичної моделі, з встановленням відповідних 

спорідненостей та розбіжностей втілення всіх можливих компонентів літературної 

моделі «життя – ярмарок» у творчості представників різних країн, з глибоким 
аналізом та формуванням єдиної жанрово-стильової парадигми відповідної 

літературної моделі. 

Іван Франко й Вільям Теккерей – титульні постаті в українській та 
англійській літературах. Письменники, які найбільш детально й гостро  

викривали проблеми сучасного їм суспільства на сторінках своїх романів. 
Аналіз творів І. Франка дає можливість стверджувати, що в них автор 

«намагався скласти у мозаїку» суспільно-національне життя Галичини кінця 

ХІХ початку ХХ століття [2 с.59]. «Ярмарок марнославства» став вершиною 
творчості В. Теккерея. Цей роман увібрав у себе все те, що було намічено 

Теккереєм-митцем за десять попередніх років, продовжив те, що було намічено 

у «Книзі снобів» [1, с.32.]. 
Перш за все, слід зазначити, що у досліджуваних творах національна 

картина світу розкривається з «комерційної» точки зору. Під цим мається на 
увазі елемент продажності людини заради певних матеріальних або моральних 

благ. Герої творів живуть за принципом «життя є ярмарок», саме тому складові 

цієї літературної моделі («життя-ярмарок») так органічно функціонують у 
нашому дослідженні. 

Символічними є назви творів. У романі І. Франка «Для домашнього огнища» 
героїня Анеля Ангарович саме заради родини, домашнього достатку та затишку 

нехтує моральними нормами і починає займатися продажом молодих дівчат у 

публічні будинки. У однойменному романі В. Теккерея, образ ярмарку поєднує у 
собі ілюзорність земного буття, суєтність усього живого й спрагу прибутку. 

Наступною семіотичною константою моделі життя-ярмарок є категорія 

часопростору. У романі «Для домашнього огнища» події відбуваються протягом 
трьох днів і максимально насичені передусім переживаннями, сконцентровані 

довкола ситуації випробування. Головним є час – екстремальний, кризовий, який 
різко контрастує з експозицією. У романі дія відбувається взимку, тож на початку 

виникає додатковий контраст між затишком, теплом у домі, якому радіють герої, і 

внутрішнім холодом. З розвитком дії холод дедалі більше проникає як у зовнішній 
простір (блукання Антона Ангаровича нічними вулицями Львова), так і у 

внутрішній (застиглість Анелі, розростання холоду в душі Антона).  
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Дія роману «Ярмарок марнославства» розгортається на початку ХІХ 

століття. Події відбуваються в різних містах Європи, в цих подіях бере участь 

безліч дійових осіб, що відносяться до самих різних верств суспільства. 

Складається враження, що час в романі значно довше відведеного десятиліття. 

Ми знаємо про життя головних і другорядних героїв все, читач обізнаний про 

всі родинні таємниці. Вражає дивовижна природність й компактність 

композиції, вдалий перехід з однієї сцени на іншу. Як на великому ярмарку, 

тут все продається і купується – люди збагачуються і стають бідними, 

укладають шлюби і вмирають, гинуть надії і народжуються нові ілюзії, 

виникають глибокі почуття і розсіюються помилки. 

Вирішальну роль у виявленні функціонування моделі «життя-ярмарок» 

виграє психологічний простір героїв кожного з творів. Під цим мається на 

увазі простір переживання як ключовий елемент екстремального хронотопу, 

у якому через втрату фінансової підтримки та комфортних умов для 

існування (Анеля у романі «Для домашнього огнища», Ребекка Шарп у 

«Ярмарку марнославства») герої переглядають свої життєві принципи та 

ціннісні орієнтири, жертвують честю, ім’ям, красою заради певних благ. У 

Анелі Ангарович був шанс зупинитися й «відмити» свою репутацію, але як 

стверджує сама героїня: «Раз утративши пошану для людей, навчившися 

гратися їх чуттями і віруваннями, і вважати їх тільки матеріалом для 

витискання, я пішла дальше тою дорогою» [4, с.203]. 

Усвідомлюючи, що модель «життя-ярмарок» існуватиме поза часом, 

вона є трансцендентною щодо різних героїв та побутових сфер, 

письменники максимально реально розкривають злободенні соціальні 

проблеми. Спільним для митців є зображення впливу об’єктивно існуючої 

дійсності на духовний світ людини. 

Таким чином, можна резюмувати, що семіотичні константи моделі 

«життя-ярмарок» у творах І. Франка та В. Теккерея виявляють себе у назвах 

творів, часовому та психологічному просторах. У останньому, в свою чергу, 

виділяємо 1) прості переживання, 2) смисловий лейтмотив безодні й 

безвиході, 3) абсолютний простір буття.  

Подальші дослідження функціонування літературної моделі «життя-

ярмарок» вважаємо перспективними, за умови розширення об’єктів 

літературної творчості. 
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) 

Среди пороков современного общества проблема подростковой (детской) 

преступности занимает особое место. Приоритетной задачей современной 

социологической науки является поиск социальных детерминант, 

определение комплекса факторов, порождающих данную социальную 

проблему. Вместе с тем, как в психологии, так и криминологии значительно 

возрос интерес к проблемам детской и подростковой преступности, причем 

основные причины асоциального поведения ученые связывают с пороками и 

недостатками микросреды, с совокупностью объективных и субъективных 

факторов и т. п. В криминологических источниках также нередко можно 

встретить утверждение о "непосредственной" и "опосредованной" причине; о 

причинах "первого", "второго" и даже "третьего" порядка. Здесь следует 

подчеркнуть, что причины составляют со своим следствием – преступностью 

– двухзвенную "цепь причинения". Если продвигаться по ней дальше в 

обратном направлении, то причины преступности в свою очередь 

рассматриваются как следствие социальных явлений, их порождающих (при 

наличии способствующих к тому условий), т. е. как следствие 

предшествующего звена детерминации. С точки зрения криминологов только 

ближайшая (непосредственная) причина следствия заслуживает того, чтобы ее 

называли причиной. Такой непосредственной причиной преступности 

является субъективный фактор: дефекты психологии индивидов, социальных 

общностей. Все остальные причины "бывших причин" являются опосредо-

ванными и выступают как условия преступности, а не ее причина. Результаты 

многочисленных криминолого-психологических исследований подтверждают 

                                                         
1 Исследование проводилось при поддержке "Внутриуниверситетской грантовой программы 

50+50" Бакинского Государственного Университета.   
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тот факт, что "непосредственные причины и истоки виновного поведения 

всегда лежат в личности человека, совершившего преступление. Другими 

словами, никакие внешние обстоятельства не могут являться определяющими 

причинами противоправного поведения, если они не стали внутренними 

детерминантами человеческой деятельности [1; 2, c.17; 5, c.67-77]. 

Ввиду того, что пик противоправного поведения приходится на 

подростковый возраст, так наиболее криминогенной группой являются 

подростки 15-17 лет. Преступность несовершеннолетних как наиболее крими-

ногенной группы молодежи вызывает опасение общественности не только в 

нашей стране, но и во всем мире. Так, по данным ООН, до 30% всех молодых 

людей принимают участие в противоправных действиях, а 5% совершают 

серьезные правонарушения. Статистика свидетельствует: растет удельный вес 

насильственных групповых преступлений несовершенно-летних и преступ-

лений, совершаемых с особой жестокостью. В настоящее время каждое пятое 

преступление несовершеннолетних является насильственным, более 

половины преступлений несовершеннолетних совершается в группах. [6;7]. 

Подростком в Азербайджанской Республике принято называть человека 

в возрасте 14-18 лет. Данный возраст характеризуется множеством 

физиологических, психических и социальных особенностей индивида, 

последние из которых могут повлиять на дальнейшую жизнь, в более 

старшем возрасте. В подростковом возрасте человек очень хрупок к 

воздействиям окружающей его социальной среды и различных процессов. 

Именно поэтому необходимо обеспечить подростку оптимальные условия 

его социализации. Однако многие несовершеннолетние проходят этот 

возраст, вовлекаясь в неблагоприятные условия с совершением 

противоправных действий, искажая существующие нормы и ценности.  

В настоящее время в Азербайджане, проблема подростковой 

преступности стоит не так остро как например, в России, в странах Запада и 

др. Заметим, к примеру, только по официальным показателям Федеральной 

службы Российской государственной статистики (РОССТАТ), каждое 9-ое 

преступление совершается несовершеннолетними, или при их участии. 

Такую общественную болезнь необходимо «лечить», и «лечить» таким 

образом, чтобы исключить возможность рецидива [7]. 

Заметим, что детская преступность в Азербайджане низкая и составляет 

2,6% от общего числа совершенных преступлений [10]. По статистике в 

различных странах, в том числе и Азербайджане, наиболее распространенным 

видом преступлений, как среди подростков (детей), так и в целом, являются 

кражи. Данный показатель стремления к обладанию чужим имуществом 

может быть объяснен сквозь призму проблемы социального неравенства. 

Несовершеннолетние более болезненно переживают свое низкое положение в 

иерархии общества, и порой это является толчком для совершения противо-

правных деяний с целью получения материальных благ более легким путем.  
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Уровень подростковой преступности является серьёзным показателем 

жизни общества и всегда свидетельствует о неэффективности функциониро-

вания социальных институтов, вследствие чего возникают новые и 

усугубляются существующие проблемы социальной среды. 

Семья как социальный институт также имеет множественные сбои, 

характеризующиеся болезненными для общества последствиями, например, 

социальное сиротство, беспризорность, алкоголизм, наркомания и 

впоследствии – девиантное и делинквентное поведение [3;4].  

Дети уходящие из семьи, проживающие в местах для этого не 

предназначенных, являются беспризорниками. К преступной категории 

подростков также относятся определенная доля беспризорников, которые 

Живут по неформальным законам, зарабатывая на жизнь воровством, 

обманом, попрошайничеством. В наше время детская беспризорность – это 

социальная проблема, которая с каждым годом набирает обороты. Причинами 

ее возникновения является аморальное поведение родителей по отношению к 

детям, постоянные конфликты в семьях, кризисы в экономике, безработица, а 

также причины медико-психологического и социально-экономического 

характера и др. Вовлечение детей в незаконные виды деятельности, 

повышенная криминогенная ситуация в обществе, торговля наркотиками, 

проституция, ввоз детей в страны где происходят вооруженные конфликтные 

ситуации (с целью использования как бесплатной военной силы) – это 

причины способствующие росту беспризорности [3;4;8;9]. 

На данный момент полной и достоверной статистики количества 

беспризорников в Азербайджане нет. Это связано с тщательной 

скрываемостью данного социального явления, ведь для этого существует 

много методов, которыми пользуются люди, имеющие свою выгоду с 

деятельности беспризорных детей. 

Последствия беспризорности для общества многочисленны и разно-

образны – растущая преступность среди подростков, наркомания, 

токсикомания, алкоголизм, детская проституция, стремительное 

распространение туберкулеза, гепатита, сифилиса и прочих, в том числе и 

венерических заболеваний. Дети, живущие на улице, рискуют не только 

своим здоровьем, но и жизнью. Есть случаи бесследного исчезновения 

детей. Этих детей насилуют, избивают, убивают и очень часто 

беспризорники становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий. 

Также ими пользуются торговцы детьми с целью изъятия с них органов, 

использования детского труда, «секс-бизнеса» и т.п. [3;4;8;9]. 

Поскольку тяжелая жизнь на улице накладывает отпечаток на психику 

детей, они становятся жестокими по отношению к окружающим. Более того, 

жестокие дети потом становятся жестокими взрослыми, злыми на весь мир. 

Они же обзаведясь в будущем собственными семьями, детьми, становятся 

жестокими родителями. 
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Наши исследования среди детей-беспризорников, на предмет 

выявления проблем и рисков, с которыми они сталкиваются в своей тяжелой 

жизни показали, что нередки случаи, когда родители били, мучили детей, 

заставляли работать, в результате чего последние совершали суицид. К 

сожалению, факты совершения детьми суицида участились. Это происходит 

еще и оттого, что утеряна связь между школой и семьей [8;9].   

В последнее время также все чаще в нашем обществе натыкаешься на 

факты преступлений, совершенных в отношении малолетних детей и чаще 

задаешься вопросом: «отчего люди стали такими жестокими и почему 

страдают дети?». И если есть хоть один несчастный ребенок, значит, есть 

проблема, а если есть проблема, значит надо решать. Какой глубокий смысл 

вложен в слова «Весь мир не стоит слезы ребенка…». 
В завершение хочется сказать: не надо ждать лучших условий жизни, чтобы 

начать решать эту проблему, ибо время в данном случае работает против нас. 
Вырастает целое поколение будущих преступников. Полагаем, каждый из нас 

может что-то сделать для этих детей, если мы не будем безразличны к их судьбе, а 

значит и к судьбе своего будущего и будущего всего общества. 
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СУБʼЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ 

В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ГЕОКОМПЕТЕНЦІЙ 

В умовах стрімких трансформаційних змін та перебудови всіх сфер 

життя, які відбуваються в сучасному суспільстві, закономірно зростає 

актуальність соціально-психологічних досліджень щодо вивчення проблеми 

субʼєктивного благополуччя особистості. Це викликано гострою 

необхідністю у визначенні того, що є підставою для збереження внутрішньої 

рівноваги за таких умов, із чого складається переживання субʼєктивного 

благополуччя особистості, які компоненти лежать в його основі, яким чином 

воно бере участь в регуляції поведінки, а також виокремлення методів 

психологічної допомоги у вирішенні проблеми підтримки субʼєктивного 

благополуччя особистості [1;2;3].  

В останні десятиліття проблема субʼєктивного благополуччя все 

частіше стає предметом дослідження науковців. Це повʼязане з необхідністю 

у визначення того, що є підставою для внутрішньої рівноваги особистості, з 

чого воно складається, які емоційно-оціночні відносини лежать в його 

основі, яким чином воно бере участь у регуляції поведінки, яким чином 

можна допомогти особистості в вирішенні проблеми благополуччя. 

Вивчаються питання структури суб’єктивного благополуччя особистості 

(E. Дінер); вплив життєвих цілей на суб’єктивне благополуччя (Р. Еммонс); 

гендерні відмінності в переживанні суб’єктивного благополуччя 

(Р. Інглехарт); особливості суб’єктивного благополуччя та його звʼязок з 

емоційним інтелектом (І. Горбаль, М. Єлейко); функції особистісних 

прагнень у переживанні молодою людиною суб’єктивного благополуччя 

(Е. Кологривова); субʼєктивне благополуччя розглядається як чинник 

самоактуалізації особистості (Г. Пучкова). 

Благополуччя і здоровʼя особи являють собою безперервний процес 

сходження та здійснення особистісної самоактуалізації; неблагополуччя і 

хвороба тягнуть за собою нездатність стати повноцінною людиною. 

Вивчення суб'єктивного благополуччя на наш погляд дозволить істотно 

просунутися у вирішенні проблеми вибору особистістю адекватних копінг-
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стратегій, які допомагають збереженню фізичного і психічного 

благополуччя, що підвищують якість життя і сприяють більш повній 

самоактуалізації особистості. Взаємозвʼязок субʼєктивного благополуччя і 

самоактуалізації важливий для вивчення проблеми, повʼязаної зі 

спрямованістю особистісної активності. Йдеться про благополуччя залежно 

від суспільно або індивідуально орієнтованої особистості, відповідно до 

егоїстичної або альтруїстичної спрямованості. Можна бути 

«благополучним», задовольняючи лише свої власні амбіції, реалізуючи 

домагання і не співвідносячи ні своїх бажань, ні наслідків їх реалізації з 

мікро- і макросоціумом. Наслідок цього – внутрішня порожнеча і соціальна 

ізоляція, що призводить до неможливості реалізації вищих потреб і 

зниження індексу субʼєктивного благополуччя в майбутньому. Ймовірна, 

також збиткова і протилежна особистісна позиція – альтруїстична. 

Виявлення механізмів формування та розвитку субʼєктивного благополуччя 

та їх взаємозвʼязку з процесом самоактуалізації дозволить визначити їх 

вплив на процес самоактуалізації, і зокрема на такі її компоненти як потреба 

в пізнанні, в спілкуванні, в самоповазі, в самосприйнятті. Можна 

припустити, що поведінковий компонент субʼєктивного благополуччя 

повʼязаний з процесом самоактуалізації: конкретні форми поведінки, які 

дозволяють покращувати якість життя на всіх рівнях (фізичному, 

соціальному і духовному) дозволяють, очевидно, досягати високого ступеня 

самореалізації. Однак це припущення потребує більш глибокого вивчення. 

Поняття субʼєктивного благополуччя неоднозначне, Е. Дінер, 

аналізуючи літературні дані, виділив такі ознаки субʼєктивного 

благополуччя: суб'єктивність (це означає, що субʼєктивне благополуччя 

існує всередині індивідуального досвіду); позитивність вимірювання 

(субʼєктивне благополуччя – це не просто відсутність негативних факторів, 

що характерно для більшості визначень психічного здоровʼя; необхідною є 

наявність певних позитивних показників); глобальність виміру (субʼєктивне 

благополуччя зазвичай включає глобальну оцінку всіх аспектів життя 

особистості в період від кількох тижнів до десятків років). Саме субʼєктивне 

ставлення особистості до життя, його колізій і змін визначає душевне і 

моральне задоволення власним життям, навіть у тому випадку, коли 

обʼєктивні характеристики свідчать про зворотнє. 

Субʼєктивне благополуччя особистості включає її соціально-нормативні 

ціннісні установки, реалізація яких зумовлена всією сукупністю умов 

соціалізації як в субʼєктивному, так і в обʼєктивному планах, а також і 

реалізацію потреб, що мають соціальний контекст, зрештою, глобальне 

оцінювання свого існування на основі співвідношення власних і 

узагальнених уявлень про своє життя і самореалізацію в ньому з 

«еталонними уявленнями», набутими в процесі соціалізації. 
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З огляду на привабливість субʼєктивного благополуччя, не можна не сказати і 

про такий його бік, як суспільна значимість його змісту. Мова йде про 
благополуччя, що розуміється по-різному залежно від суспільно або 

індивідуально, просоціально або антисоціально орієнтованої особистості, залежно 

від її егоїстичної або альтруїстичної спрямованості. Можна бути 
«благополучним», задовольняючи лише свої власні амбіції, реалізовуючи наміри й 

не співвідносити ні своїх бажань, ні наслідків їхньої реалізації з мікро- і 

макросоціумом. Наслідок цього – внутрішня порожнеча та соціальна ізоляція, що 
призводить до неможливості самореалізації, а отже, зниження індексу 

субʼєктивного благополуччя в майбутньому. Ймовірно, неповноцінна і 
протилежна власна позиція – альтруїстична. 

Саме здатність людини пристосовуватися до постійно змінюваних 

соціальних умов, основними складовими якої є позитивне мислення 
(оптимістичний, раціональний погляд на події життя, оточення, самого себе) і 

позитивна соціальна поведінка (вияв добровільної активності на роботі, 

поведінка, яка допомагає в сімʼї, прийняття й надання соціальної підтримки), 
забезпечує досягнення соціально значущих результатів, а отже, підвищення 

задоволеності життям, збільшення позитивних емоційних переживань, зниження 
вірогідності психологічних виявів дистресу, а також кількості стресових 

ситуацій.  

Отже, основним показником субʼєктивного благополуччя є така єдність 
почуття і знання, яке дозволяє особистості бути самоефективною, 

самодостатньою, що відбувається завдяки успішній реалізації мотиву і 

суспільного (з боку референтної групи) визнання цього досягнення. У цьому 
полягає суспільна сутність субʼєктивного благополуччя: сама наявність мотиву – 

соціальна (соціалізуватися) – з одного боку, і його реалізація піддається 
громадській оцінці – з іншого. Ця оцінка може бути реальною або 

безпосередньою і опосередкованою, негайною та відстроченою. У кожному разі, 

особистість співвідносить те, що вона робить з суспільними нормами, проте самі 
«норми» можуть істотно диференціюватися залежно від умов соціалізації. 

Відповідно, із зміною цих норм в масштабі малого і великого соціуму, 
змінюється і фокус субʼєктивного благополуччя. 
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ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ 

ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО УПРАВЛІНЦЯ: ДО 

ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 

Питання формування глобального світогляду особистості – одне з 

найважливіших на сучасному етапі становлення нашої держави й підготовки 

майбутніх фахівців-управлінців. Дослідники визначають світогляд як форму 

суспільної самосвідомості людини, який формується всією системою понять 

та уявлень, що склалися в суспільстві й відображають певний спосіб життя 

людей [1;2;3]. Але ці поняття та уявлення трансформуються у світогляд уже 

підведеними під певну сітку категорій, передусім під категорійний зв’язок 

«людина – світ». Цей категорійний зв’язок відтворює ставлення людини до 

світу й світу до людини. «Вона, сітка категорій, – це той стрижень, навколо 

якого групуються уявлення про світ і людину і на основі яких формується 

певний спосіб бачення світу, певний світогляд» [4, с.98]. В.І. Вернадський 

наголошував: «Ми не знаємо науки, а відповідно, і наукового світогляду, 

поза одночасним існуванням інших сфер людської діяльності… всі ці 

сторони людської душі необхідні для її розвитку, вони є тим поживним 

середовищем, звідки вона дістає життєві сили, тією атмосферою, в якій іде 

навчальна діяльність» [2, с.57].  

Соціальні зміни на макрорівні обумовлюють, перш за все, світогляд 

особистості на засадах обов'язковості і незаперечності їх впливу на неї. Саме 

дух інформаційної доби, що інтенсивно народжується сьогодні, охоплює всі 

рівні свідомості людини. Процес формування світоглядної культури 

фахівця-управлінця і нової системи цінностей, як її запрограмованого ним 

самим продукту, набуває сталості й усвідомлюється завдяки обранню 

професії і вищого навчального закладу, вибору форм навчання та виховання, 

участі у самоврядних процесах і політиці. 

Формування концепції поглиблення духовно-творчого потенціалу 

вимагає створення інтегрованої регіональної моделі багатофункціонального 

соціально-культурного середовища, яке створюється за участю освітніх 

закладів, засобів масової комунікації, громадських молодіжних організацій, 

наукових, творчих та професійно-кваліфікаційних спільнот. Дієвість такої 
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інтегрованої соціокультурної моделі в умовах підготовки майбутніх 

фахівців-управлінців повністю залежить від оперативної діагностики 

ресурсного потенціалу професорсько-викладацького складу вищого 

навчального закладу і виміру нереалізованого духовно-творчого ресурсу  

майбутніх фахівців-управлінців та визначення можливостей їх взаємної й 

узгодженої діяльності. Діагностика процесу взаємної координації з 

вимірюванням ефективності впливу раціонально-ірраціональних 

стереотипів, форм міжособистісних стосунків має здійснюватися у перший 

адаптаційний період здобуття професії. На цьому етапі можливе утворення 

адекватних соціально-психологічних та ціннісних орієнтацій стосовно 

залучення до невикористаних ресурсів системи духовних цінностей, надбань 

соціокультурного середовища та забезпечення поступового включення до 

його галузей. 

Модернізація суспільства значно підвищує роль духовних процесів, які 

перетворюються на самостійні простори існування людини. Розвиток і 

збагачення інтелекту та творчих потенцій молоді стає фундаментальним 

технологічним принципом налагодження та відтворення соціальних зв'язків, 

що робить вищу освіту одним із найголовніших засобів творення 

особистості. Саме освітній процес та соціально-психологічна робота у 

вищому навчальному закладі сприяють набуттю майбутніми фахівцями-

управлінцями такої автономності та неповторності, завдяки яким вона стає 

здатною визволятися від безумовності зовнішніх соціокультурних впливів, 

самостійно проектувати і планувати свою соціальну поведінку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

У зв'язку з глобалізацією світу, формуванням єдиного освітнього 

європейського простору, Європейський Союз приділяє особливу увагу 

розробці інноваційних проектів і програм модернізації освіти. Узагальнення 

даних сучасних аналітичних джерел щодо організації навчального процесу в 

європейських університетах показало, що у Європейському просторі вищої 

освіти ступінь магістра – це двоциклічна кваліфікація вищої освіти, а вступ 

до магістерської програми зазвичай вимагає здобуття ступеня бакалавра у 

закладі вищої освіти. Ступені бакалавра і магістра мають мати різні 

визначені результати та присуджуватися на різних рівнях. Студенти, яким 

присуджується ступінь магістра, мають досягти рівня знань і розуміння або 

вищого рівня компетентності, який дозволить їм інтегрувати отримані 

знання,  формулювати судження та робити висновки перед експертом та 

непрофесійною аудиторією. Магістри мають отримати навчальні навички, 

які необхідні для подальшого набування знань або проведення досліджень 

самостійно та незалежно [1]. Всі ступені бакалавра повинні відкривати 

доступ до магістерських ступенів, які, у свою чергу, мають дати можливість 

для навчання у докторантурі, а  перехід від рівня магістра до навчання в 

докторантурі без формального присудження ступеня магістра слід вважати 

можливим, якщо студент демонструє необхідні уміння та навички. 

Бакалаврські та магістерські програми мають  бути описані на основі змісту, 

якості та результатів навчання, а не тільки щодо їх тривалості або інших 

формальних характеристик [2].  

Наголошується, що спільні магістерські програми на європейському 

рівні слід розвивати для сприяння міжєвропейській співпраці та залучення 

талановитих студентів і дослідників з інших континентів до навчання і праці 

в Європі. Оcобливої уваги заслуговує вирішення проблем визнання щодо 

відповідних наукових ступенів. Магістерські програми в середньому 

охоплюють 90-120 кредитів ЄКТС, а мінімальна кількість кредитів 

становить 60. Оскільки тривалість і зміст бакалаврських програм різниться, 
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то існує потреба мати подібну гнучкість і на рівні магістратури. Призначені 

кредити мають бути відповідного профілю, а у певних сферах можуть 

продовжувати існувати інтегровані одноциклічні програми, які ведуть до 

ступеня магістра. Показано, що слід заохочувати можливості вступу до 

кваліфікацій середнього рівня та переходу до інших програм. Програми, які 

приводять до ступеня магістра, можуть мати різні орієнтації та різноманітні 

профілі для забезпечення різноманітності потреб академічного та трудового 

ринку. Ступінь магістра може надаватися в університетах та в деяких 

країнах в інших закладах вищої освіти. Щоб збільшити прозорість, важливо, 

щоб у додатках до диплома, які видаються студентам, пояснювалася 

специфічна орієнтація та профіль цієї кваліфікації. Крім того, для 

збільшення прозорості кваліфікацій, які отримуються в різних типах 

закладів або в подібних закладах за різними профілями, всі вищі навчальні 

заклади мають використовувати диплом-додаток, що, власне, до сьогодні 

стало нормою в усіх європейських країнах. 
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ В КООРДИНАТАХ СУЧАСНИХ ПАРАДИГМ 

Освітній простір має певні властивості: потенціал свободи особистості, 

існування різних освітніх траєкторій; єдині юридичні межі; 

багатофункціональність; багатопрофільність – надання спектру освітніх 

послуг, диференційованих за змістом; варіативність і інтегрованість форм 

взаємодії суб'єктів, інституцій; дискретність і неперервність (загальні ідеї 
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освітнього простору реалізуються завдяки локальним освітнім просторам 

навчальних закладів); часова неперервність – наявність традицій, перспектив, 

програм; просторова; доступність – різноманіття способів задоволення 

освітніх потреб; динамічність; структурованість – мережа освітніх установ; 

неоднорідність, пов’язана з історично створеними за час розвитку людства 

центрами освіти і культури; ієрархічність; рухливість меж освітнього 

простору; єдність функціональних зв'язків, відносин між освітніми 

інститутами; інноваційний потенціал; культурні характеристики освітнього 

простору як простору «культури освіти»; відкритість включення освітнього 

простору в інші соціальні простори. 

В період глобалізації об’єктивно зумовлюється необхідність і 

доцільність максимальної сумісності національних систем вищої освіти в 

межах єдиного європейського освітянського простору, а в сучасних умовах 

євроінтеграції перед Україною стоїть складне завдання, а саме – зберегти 

напрацьовані традиції підготовки висококваліфікованих фахівців та 

одночасно забезпечити їхню відповідність новітнім позитивним освітнім 

тенденціям в Європі. З огляду на це, актуальним вбачається дослідження 

пріоритетів розвитку Європейського освітнього простору.  

В освітній стратегії і політиці європейські держави дотримуються таких 

імперативів: прав і свобод громадян в освітній сфері; підвищення ролі 

держави в управлінні системою освіти; збереження національних традицій в 

умовах інтеграції освітніх процесів; підвищення соціального і економічного 

статусу педагогічного персоналу; розвиток і стимулювання зв'язків між 

освітою, наукою, культурою і економікою. Крім того, для сучасного 

європейського освітнього простору характерні такі пріоритети: перехід від 

елітарної вищої освіти до високоякісної освіти для всіх; поглиблення 

міждержавної співпраці в освіті; збільшення в змісті освіти гуманітарної 

складової; поширення інновацій при збереженні національних традицій 

європейських країн. До проявів європейського освітнього простору слід 

віднести процеси обміну студентами та викладачами, співпрацю між 

вищими навчальними закладами країн над спільними проектами. Освітній 

простір завжди повинен бути надмірним і багатоваріантним, бо саме ця його 

характеристика забезпечує вільний розвиток особистості. 
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ДІАЛОГ ЯК ЧИННИК РОЗБУДОВИ КОНСТРУКТИВНИХ 

ДОВІРЧИХ СТОСУНКІВ 

Довіра до себе, як і довіра до інших, не може бути однаковою у всіх 

ситуаціях спілкування. В одних сферах життєдіяльності у людини може 

бути сформована установка на довіру до себе, а в інших – ні. Все залежить 

від того, як оцінює свої можливості людина, наскільки адекватна її 

самооцінка і рівень домагань, їх співвідношення і наскільки задоволені її 

базові потреби (потреба в досягненні, потреба в любові, в афіліації і, 

зрештою, в довірі). Ефективним способом досягнення довіри між людьми є 

міжособистісний діалог, який створює оптимальні умови для реального 

впливу на розвиток особистості, так як особистісний ріст обов’язково  

передбачає свободу самореалізації. Це вірність собі, віра в себе і довіра до 

себе, звільнення від страху “невідповідності” якимось заданим ззовні 

нормам, від захистів, стереотипів. Прийняття своєї свободи означає і 

визнання відповідальності за себе і свою свободу. Міжособистісний діалог 

характеризується також рівноправ’ям співбесідників та особистісним 

контактом між співбесідниками на основі емпатії і взаєморозуміння. 

Рівноправ’я передбачає взаємне визнання свободи [1, с.164]. 

Довіра є умовою взаємодії “людина-людина”. Іншими словами, можна 

сказати, що довіра є основною вихідною умовою діалогічності у спілкуванні. 

Вона існує як суб’єктивна соціальна позиція у ставленні до іншого у 

внутрішньоособистісному просторі, та її існування “виноситься” назовні, 

породжуючи зміни у міжособистісних відносинах. Однак цей процес є 

зустрічним, оскільки існуючий рівень довіри може змінюватися, 

посилюватися, послаблюватися або взагалі зникати. Причому взаємодіючі 

суб’єкти можуть про це не знати чи неправильно інтерпретувати. Тому, якщо 

у будь-якому акті спілкування чи взаємодії людей існує певна кількість 

довіри, то кількість або міра є динамічною характеристикою, що визначає 

якісний бік процесу взаємодії, або діалогічності. У зв’язку з цим виділяють 

два види діалогічних відносин. Це – істинний діалог, який виступає творчим 

смислоутворюючим процесом, і квазідіалог, який має діалогічність лише за 

формою, в якому порушується симетричність відносин.  
Повна взаємна довіра виникає на практиці дуже рідко, але саме вона виступає 

ідеальною моделлю діалогу (що найбільше проявляється в дружбі і любові). 

Однак і в істинному діалозі можна розглядати різні модальності взаємин між 

людьми. Так, універсальними умовами виникнення довіри є атрибуція значущості 
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і безпечності об’єкта довіри. Однак об’єктом довіри може бути як інша людина, 

так й інформація, яку вона передає. Причому вони можуть не співпадати. Індивід 
може довіряти інформації, що передає інший і не довіряти людині, яка її передає. 

І, навпаки, довіряти людині, але не довіряти інформації, яку вона передає. В 

зв’язку з цим, ідеальна модель діалогових відносин буде мати місце тільки тоді, 
коли рівень довіри до інформації співпадає з рівнем довіри до особистості, від якої 

вона отримана. При цьому значущість інформації повинна співпадати за рівнем в 

обох взаємодіючих суб’єктів. Власне тому довіра і довірче спілкування повністю 
не співпадають за своєю суттю. Таким чином, істинний діалог передбачає 

симетричність (конгруентність) таких змінних: 1) взаємність довірчих установок у 
ставленні один до одного; 2) взаємна довіра до інформації, що передається; 

3) взаємна значущість цієї інформації для обох взаємодіючих суб’єктів [2, 

с.556]. Порушення хоча б однієї змінної приводить до квазідіалогу. Довіра 

виступає тим моментом у взаємодії, який надає комунікативному акту 

внутрішньо-смислового статусу спілкування. Тобто, відповідна міра довіри в 

актах комунікації дозволяє здійснити перехід від суб’єкт-об’єктного способу 

комунікації до суб’єкт-суб’єктного спілкування, що реалізується через 

ідентифікацію, емпатію та рефлексію. Отже, діалог є чинником розбудови 

конструктивних довірчих стосунків. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ 

НЕВИЛІКОВНО ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СТАНІ 

ДЕПРЕСІЇ 

Проблема хвилювань, які пов’язані із наявністю невиліковного 

захворювання у людини, загрозою для її життя, є предметом підвищеної 

уваги як медичних так і соціальних працівників. На сприйняття людиною 

діагнозу і прогнозу впливають багато чинників: релігійність, вік, тривалість 

захворювання, культурні традиції, виховання, оточення та інші. Елізабет 
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Кюблер-Росс, узагальнюючи багаторічний досвід, виокремила п’ять стадій, 

що переживає людина, яка помирає: заперечення, гнів, усвідомлення, 

депресія, прийняття [1]. 

Мета роботи: характеристика та аналіз поведінки соціальної групи 

невиліковно хворих людей, а також аналіз основних проявів депресії у них.  

На стадії деперсії людина повністю усвідомлює, що кінець – близький 

та невідворотний. Можна виділити основних дві категорії людей різної 

соціальної поведінки в стані депресії. Для людей першої категорії звістка 

про невиліковну хворобу викликає позбавлення сенсу їх життя, розпач та 

відчай. Для них характерна повна втрата інтересу до світу людиною, яка 

переживає, що наближається час розлуки з близькими, з усім, що йому 

близьке в цьому світі, підводить підсумки життя. Ця стадія може бути 

ускладнена у тих, хто з тих чи інших причин не може або не хоче висловити 

свої почуття оточуючим. Люди другої категорії, навпаки, активізують 

діяльність, намагаючись наповнити своє життя яскравими моментами. 

Встановлено, що в умовах паліативного догляду депресія зустрічається 

у майже 58% онкологічних пацієнтів [2]. Існує ряд методик диференціальної 

діагностики депресивних станів (например, методика В.А. Жмурова), які 

дають можливість встановити тяжкість (рівень) депресивного стану на 

момент дослідження. Команда дослідників з Unіversіty's Dіvіsіon of Prіmary 

Care створили тест для визначення депресії, при цьому медики можуть 

вводити додаткову терапію. Заснований на системі опитувань, цей новий 

метод, названий Короткою Едінбурзькою Шкалою Визначення Депресії 

(Brіef Edіnburgh Depressіon Scale, BEDS), містить у собі 6 «кроків», що 

оцінюють ментальне здоров’я. Тест містить у собі питання про почуття 

провини, думки про самогубство [3]. 

Крім психологічного аспекту депресія може бути підсилена і на 

фізіологічному рівні. Так, в процесі метаболізму (обміну речовин) ракових 

клітин виділяються речовини (цітокініні), які отруюють організм. Внаслідок 

впливу цих речовин на мозок може розвиватися та підсилюватися депресія. 

Вона також може виникати як ускладнення лікування (хіміотерапії). Крім 

того, депресія може стати і однією з її причин, зокрема, є дані, отримані 

вченими х'юстонського Центру Андерсона з вивчення раку [4]. При 

прогресуванні захворювання СНІДу приблизно в 40% хворих розвивається 

органічна поразка головного мозку. Тому першою ознакою хвороби буває 

депресія. Тож цілком можливо, що депресія впливає на рівень гормонів і 

стан імунної системи. Або ж люди, які страждають на депресію, схильні 

вести образ життя, який може негативно вплинути на тривалість життя. 

Наприклад, депресивні хворі можуть порушувати режим лікування. 

У процесі лікування хворого переслідують страждання, страхи: перед 

хворобою, можливих болів, які почнуться або посиляться в подальшому, 

перед чимось новим, перед змінами, страх самотності, страх смерті. 
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Емоційні переживання можуть посилюватися за рахунок нестачі любові і 
розуміння. Виникненню депресії сприяють втрата соціального стану, престижу, 

відчуття безпорадності і спотворення, жаль про втрати, занепокоєння про 

недороблені справи. Нав’язливі побоювання можливості випадкового 

зараження родичів побутовим шляхом. А першою психологічною 

проблемою, з якої зіштовхуються хворі СНІДом, є їхня соціальна ізоляція. У 

них розпадаються родини, від них відмовляються родичі й друзі, їх часто 

необґрунтовано звільняють із роботи. Навіть у лікарні в спеціалізованому 

відділенні вони відчувають «стіну» між собою й навколишніми: лікарі й 

медичний персонал розмовляють із ними на відстані, намагаються до них не 

доторкатися, іноді відверто виражають їм свою бридливість, відмовляються 

виконувати необхідні їм медичні маніпуляції. 

Період депресії у невиліковно хворих може бути дуже тривалим. Чим 

раніше встановлено діагноз депресії, тим кращого ефекту від лікування 

можна очікувати. Психологічний стрес, депресія від наявності 

невиліковного захворювання, внутрішньосімейні і соціальні проблеми 

надзвичайно ускладнюють їхнє життя. Саме із цим зв’язують високу частоту 

суїцидів серед них, яка підвищується при болях, що важко контролюються, 

при гострому розладі свідомості, втомі та виснаженні. 

На думку багатьох психологів (А.Ш.Тхостов, Н.Г.Кощуг, А.В.Гнєздилов, 

В.Н. Герасименко) проблема людини, яка перебуває в ситуації невиліковного 

захворювання повинна розглядатися не лише як медична, а й як проблема 

соціальна. У цей час надзвичайно важливо вислухати хворого і прийняти 

його переживання [5]. Під час депресії важливо зрозуміти, що відчуває 

людина, не намагатися переконати її в неспроможності її почуттів, а 

розділити їх з хворим. Необхідно дати високу оцінку особистості пацієнта і 

його внутрішнього світу, нагадати про щасливі дні його життя. 

На пятій стадії людина миритися з неминучістю смерті, в його душі 

запановує мир и спокій. Людина прагне намагаються отримати задоволення 

від простих речей, підводить життєві підсумки, намагається встигнути 

закінчити справи: «Потрібно додати дням життя, якщо не можна додати 

життю днів». Свенсон до цього додає ще й шосту стадію – повернення 

людської гідності, повернення до життя. Відомо, що незатребувані життям 

духовні багатства, які проявляються в останні, лічені дні життя, іноді просто 

вражають своєю красою і мудрістю. 

Нажаль, багато таких хворих живуть і вмирають в невиправданих 

страждання без адекватного лікування болю та інших патологічних 

симптомів, без рішення психосоціальних проблем і задоволення духовних 

запитів, часто в стані постійного страху і самотності. Завжди можлива 

реактивація депресії або перехід її в хронічну стадію.  

Фізичним і душевним стражданням можна запобігти або полегшити 

завдяки паліативній допомозі, про яку можна стверджувати, що це практика, 
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заснована на етиці, в кожну поточну мить. При цьому важливим є саме 

цілісний підхід, тому що крім ослаблення болю і купірування патологічних 

симптомів, необхідні психосоціальна та духовна підтримка пацієнта, а 

також надання допомоги близьким вмираючого при догляді за ним і в горі 

втрати. Дана потреба буде існувати завжди. Майже 60–80 % таких хворих 

потребують паліативної допомоги. Щороку в Україні кількість потребуючих 

паліативної опіки становить близько 500 тисяч невивиліковно хворих. У 

2008–2009 рр. за ініціативи громадських організацій відбувалася розробка 

Державної програми розвитку паліативної тахоспісної допомоги (ПХД). 

Найбільша кількість міжнародних контактів у сфері паліативної та хоспісної 

допомоги, які мають українські фахівці, відбувається з Польщею, 

Угорщиною, США, Бельгією та іншими країнами [6]. 

Щоб досягти ефективного паліативного догляду за пацієнтами, потрібна 

колективна праця лікарів, медсестер, соціальних працівників, священиків, 

психотерапевтів, хоспісних програм. Саме цього потребують пацієнти, які 

стали перед лицем смерті, поєднання християнської та людської  опіки, щоб 

пережити свої останні миті у гідності і спокої, поважаючи та підносячи життя. 

Участь різних релігійних організацій у створенні та покращенні соціальних 

стандартів у сфері паліативної допомоги та моральній підтримці невиліковно 

хворих є надзвичайно важливою. Віра та надія, яку вселяють богопосвячені 

особи, допомагають зробити гуманним не тільки процес поступової смерті 

людини, але відновлюючи людину в цілості, служать гуманізації системи 

охорони здоров’я в цілому та є прикладом гуманності та звеличення життя 

для усього суспільства. 

В Україні набуває поширення, так зване, акційне волонтерство, коли 

добровольці пропонують свою допомогу не безпосередньо хворому: 

соціологічне дослідження, проведене засвідчило готовність понад 50% 

опитаних музикантів, співаків, художників, танцюристів та інших культурно-

мистецьких діячів до участі у благодійних акціях, спрямованих на розвиток 

допомоги невиліковно хворим громадянам [7]. Проводиться волонтерська 

робота, у якій беруть участь студенти – добровільна і безкоштовна допомога 

«при ліжку хворого». Встановлено, що у пацієнтів, які спілкуються із 

волонтерами і отримують хоспісну допомогу, переважають легкі і скриті 

форми депресивних розладів, а в деяких ознаки депресії навіть зникають. 

Висновки. Депресія в соціальній групі невиліковно хворих має не лише 

фізіологічні й психологічні вектори прояву, а й духовні та соціальні. На етапи 

депресії у соціальній групі невиліковно хворих впливає використання 

холістичного підходу де окрім ослаблення болю і купірування патологічних 

симптомів надається психосоціальна та духовна підтримка як пацієнту, так і 

його близьким (колективна праця лікарів, медсестер, соціальних працівників, 

священиків, психотерапевтів, хоспісних програм, родичів, друзів, таких самих 

хворих тощо). 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СТРАТЕГІЙ АДАПТАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АФЕКТИВНИХ 

РОЗЛАДІВ 

Актуальність дослідження стратегій адаптації особистості в умовах 

трансформації сучасних соціальних перетворень та зважаючи на парадигму 

цивілізаційного розвитку зумовлена численними перешкодами в процесі 

вторинної соціалізації, що наявні в разі кардинальної зміни життєвої 

ситуації. Якщо вплив таких змін перевищує наявні адаптивні можливості 

особистості і процес вторинної соціалізації блокується чи відбувається 
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невдало, виникає необхідність у реадаптації [1;2;3]. Пошук засобів 

підвищення здатності особистості до адаптації в нових життєвих обставинах 

є актуальним напрямом соціальної реадаптації особистості, оскільки це 

може значною мірою попередити та виправити негативні тенденції, що 

супроводжують процес реадаптації. 

Концепція дослідження полягала у наступному: соціальна реадаптація 

особистості є ефективною тоді, коли вона здійснюється системно на рівні 

первинної реадаптації, базовому рівні та рівні постреадаптації. Провідним 

соціально-психологічним чинником соціальної реадаптації виступає 

адаптаційний потенціал особистості, що включає єдність особистісних 

особливостей реадаптантів та відповідного соціального середовища. 

Виокремлення показників рівня адаптаційного потенціалу особистості 

спирається на аналіз впливу функціонування інтраперсональних та 

інтерперсональних складових адаптаційного потенціалу на процес 

соціальної реадаптації [1]. Необхідним є розгляд специфіки адаптаційного 

потенціалу особистості з різним ступенем соціальної адаптації; визначення 

діагностичних процедур, що визначають рівні адаптаційного потенціалу 

особистості. Система соціальної реадаптації особистості будується з 

урахуванням показників рівня адаптаційного потенціалу та дотриманням 

принципів еквівалентності, динамічності, диференційованого прогнозування 

та перспективності. Виходячи з представленої концепції сформульовано 

основні гіпотези дослідження, які полягають у тому, що: по-перше, основні 

тенденції і проблеми реадаптації особистості опосередковані складною 

взаємодією як зовнішніх (специфіка соціальної підтримки, особливості 

соціальної інтеграції), так і внутрішніх складових адаптаційного потенціалу 

особистості (особливості ціннісних орієнтацій та потреб, Я-концепції, 

індивідуально-типологічні та емоційно-вольові особливості), які певним 

чином структуровані; по-друге, на основі визначення показників 

функціонування зазначених складових можливе визначення рівнів 

адаптаційного потенціалу особистості з різним ступенем соціальної 

адаптації; по-третє, система соціальної реадаптації особистості має бути 

побудована відповідно до структури та рівнів адаптаційного потенціалу; 

включає створення умов, що сприяють особистісному зростанню шляхом 

залучення особи до процесу реадаптації в спеціально створеному 

соціальному середовищі; по-четверте, зміст та принципи системи соціальної 

реадаптації можуть служити засадою для переосмислення та побудови 

інноваційних соціально-психологічних технологій у галузі психологічної 

допомоги та соціальної роботи [1].  

Встановлено, що критерії зниження адаптаційного потенціалу включають 

такі показники інтраперсональних складових: неадекватність самооцінки, 

незбалансованість локусу контролю, підвищену агресивність, фрустраційну 

напруженість, емоційну нестійкість, перевагу егозахисного типу реакцій на 
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ситуацію фрустрації у поєднанні з екстрапунітивною спрямованістю, 

дезінтеграцію між потребою в досягненні головних життєвих цінностей та 

можливістю їх досягнення в реальності, перевагу уникаючої мотивації, 

наявність акцентуацій. Показниками інтерперсональних складових, які 

знижують адаптаційний потенціал особистості є: недостатність психологічної 

(емоційної, когнітивної) та інструментальної підтримки, обмежена соціальна 

мережа підтримки, низький рівень соціальної інтеграції. Показники цих 

критеріїв дозволяють виокремити рівні адаптаційного потенціалу особистості 

з різним ступенем соціальної адаптації [1-3].  

Основними складовими ефективної реалізації системи соціальної 

адаптації є: використання психотехнологій, максимальна ефективність яких є 

специфічною до інтраперсональних та інтерперсональних складових 
адаптаційного потенціалу особистості; створення реадаптаційного соціального 
середовища, яке передбачає комплексність впливу як на самих дезадаптованих, 

так і на найближче оточення, інтервенції підготовлених медіаторів. 
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РОЛЬ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ 

СПАДЩИНІ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО: 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Глава Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький 

(1901–1944) у своїй творчій спадщині чітко розмежовує обов’язки чоловіка 

та жінки у подружжі. На його думку, неможливо їм обом водночас бути 
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головою родини; жоден із них не прислухався б тоді до іншого, не брав би 

до уваги його порад. Така паритетність ніколи не приведе ні до справжнього 

проводу, ні до справжнього єднання між чоловіком та жінкою. Ось тому 

чоловік, що “з природи має більшу силу” [5, с.21], є головою родини. До 

його обов’язків насамперед належить всебічна турбота про родину, а 

особливо – про атмосферу взаємин між її членами. Шептицький виразно 

підкреслює важливість закону сімейної любові, “який нормує взаємні права 

та обов’язки подругів і береже їх, одну і другу сторони, від взаємної кривди” 

[5, с.21]. Таким чином, турбота про любов у родині є першою чеснотою, яку 

чоловік повинен у собі виховувати, щоб належно виконувати свої функції.  

Одним із найбільших обов’язків батька є духовний провід для родини, а 

його покликанням – доносити духовні цінності до дітей. Батько у сім’ї має 

бути символом та представником Божої влади. Звертаючись до Бога як до 

Батька, діти (особливо в період формування) можуть скласти собі уяву про 

Небесного Отця, взоруючись на приклад їхнього земного батька. Батько 

ніколи не повинен соромитися визнавати Бога не лише у своєму серці, але і 

як батько родини [5, с.33]. Митрополит Шептицький підкреслює важливість 

поведінки батька у родині, яка завжди служить дітям за приклад. Батькові 

слова та вчинки є першим законом у житті дитини. Тому “бідна та дитина, 

що вже замолоду навчилася від батька всякого безправства! Що вже від 

тепер привикає до неладу та непорядку, що вже від малку починає красти, 

пити, ненавидіти людей та легковажити власну честь та совість!” [5, с.28]. 

Будучи духовним провідником у домі, в обов’язки батька входить 

виховання дітей у дисципліні. Слуга Божий Андрей бачить щастя дітей у 

доброму проводі батька, який знає, коли і як вказати на погані вчинки дітей. 

Він мусить розуміти те, що всі люди народжуються з гріховною природою: 

“Щаслива та дитина, що, зростаючи, одержує від батька здорову науку! Що вже за 

першим разом, як тільки, мимо- волі, не знаючи ще, чи вільно чи ні, сягнула 

по чуже добро, а зараз таки почула від батька це важне слово: “Цього не 

вільно! То гріх! То не добре!” Бо від тої хвилі вона вже встидається красти! 
Словом: вона навчилася (чого й старих ніхто не навчить хоч би й який вчений чи 

мудрець цілими годинами навіть учив!), чим є для народу чесність!” [5, с.29]. 

Цілком зрозуміло, що великим обов’язком батька є охоронити дитину 

від гріховного зросту. Батько повинен контролювати вчинки дитини, що 

також включає винагороду за добрі діла та покарання за погані. Користь від 

покарання полягає у тому, щоб встановити відповідний страх до 

відповідальності та поваги до тих, хто керує. 

“Авторитет батька це виразний образ авторитету Бога Сотворителя, 

тому послух для нього має віддаватися “у Господі” (Еф. 6:1), себто для Бога, 

з послуху для Божого закона, з любови для того “Отця, що на Небі” [4, с.170]. 

Це допомагає дитині зрозуміти та повірити в реальність Божого 

покарання. Поза тим батько родини у своєму покаранні має наслідувати 
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приклад милосердного Небесного Отця: “Коли прийдеться означити, на 

чому саме та карність полягає, треба б, здається сказати, що вона не в 

зовнішній якійсь строгості, а радше в тому, що син мусить ясно знати, що є 

такі промахи, яких батько не простить, які рівнялися б цілковитим зіванням 

зв’язи з батьком і заслугували б на прокляття… Безперечно, батько мусить 

наслідувати милосердного Небесного Вітця; мусить прощати не тільки ті 

промахи, у які і праведний щодня впадає, але й правдиві упадки, й тяжкі 

гріхи. Але мусить їх прощати так, як Бог, жадаючи і покаяння, і задосить 

учинення, і поправи” [3, с.247-248]. 
Беручи до уваги вищенаведені роздуми митрополита Андрея Шептицького, 

бачимо, що батько родини має бути справедливим та чесним. Це і є головними 

елементами виховання, що належать до його ролі. Взаємостосунки між чоловіком, 

жінкою та дітьми укладатимуться добре лише тоді, коли батько буде 
справедливим та чесним у будь-якій життєвій ситуації, у кожній відповіді на 

поставлене запитання чи у вирішенні будь-яких проблем. Це означає, що глава 
родини своєю поведінкою підтверджує те, чого хоче навчити своїх дітей та чого 

вимагає від них. Його поведінка стосовно інших має бути такою самою, як би він 

хотів, щоб вони поводилися з ним. Шептицький так пояснює розуміння 
справедливості: “Справедливість трудна чеснот, вона вимагає, щоб ми вміли себе 

судити й своє добро мірити тою самою мірою, що нею судимо й міримо добро 

ближнього. Тому то правдива справедливість майже все потребує любови, а без 
любови й часто трудно обійтися. Як довго ми не вважаємо ближніх за братів, дітей 

одної родини, одного Батька – Бога, так довго всі їхні справи для нас такі чужі, що 
не можемо часом піднестися до того поняття, що їм належиться” [2, с.295]. 

Митрополит Андрей Шептицький у своїх творах підкреслював провідну 

роль чоловіка у родині, особливо наголошуючи на її духовному вимірі та 

неабиякій відповідальності за належне виконання своїх обов’язків [1, с.311]. 
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ПРОВІДНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» В УЧНІВ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В умовах реформування сучасної освітньої сфери вельми актуальною є 

проблема формування всебічно розвинутої, внутрішньо вільної, здатної до 

самоактуалізації особистості вже з перших років навчання в школі. 

Досягнення цієї мети є неможливим без наявності сформованої позитивної 

«Я-концепції» особистості. Одним із важливих завдань психологічної науки 

та педагогічної практики є виявлення специфіки становлення та пошуки 

ефективних шляхів і засобів формування «Я-концепції» у хлопчиків та 

дівчаток з врахуванням їх особливостей вже з перших днів участі в 

навчально-виховному процесі початкової школи.  

Під «Я-концепцією» ми розуміємо досить стійку систему різноманітних 

усвідомлюваних і неусвідомлюваних уявлень особистості про себе, які 

зумовлено її емоційно-оцінним ставленням до цих уявлень і виявляються у 

поведінці. До структури «Я-концепції» як установки ми відносимо три 

основних компоненти: 1) когнітивний – реальні, ідеальні та дзеркальні 

уявлення особистості про себе; 2) емоційно-оцінковий – самооцінка, 

самоставлення, самоповага чи самозневага; 3) поведінковий – самоконтроль 

і саморегуляція. За характером змісту компонентів виокремлюється 

позитивна (адекватна самооцінка, позитивне самоставлення, самоповага і т. 

ін.) і негативна (неадекватна самооцінка, негативне самоставлення, 

самозневага і т. ін.) «Я-концепція». Провідними психологічними механізмами 

розвитку «Я-концепції» особистості є: саморефлексія, саморегуляція та 

самоконтроль, а чинником – взаємини дитини із значущими іншими. 

Однією з провідних умов формування «Я-концепції» в молодших 

школярів ми визначили знання та врахування вчителями у навчально-

виховному процесі початкової школи закономірностей розвитку психіки у 

цьому віці. Не менш значущою умовою виступає знання цих 

закономірностей батьками дітей молодшого шкільного віку та їх врахування 

у сімейному вихованні. 

Науковці звертають особливу увагу на сенситивність молодшого 

шкільного віку для становлення в дитини певних уявлень про власне «Я» й 

усвідомлення нею деяких учнівських і особистісних якостей (когнітивний 

компонент «Я-концепції»), самооцінки й ставлення дитини до себе як до 

школяра (емоційно-оцінний компонент «Я-концепції»), формування 
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самоконтролю (поведінковий компонент «Я-концепції») й рефлексії як 

провідного механізму самосвідомості [4;5;9]. 

У зв’язку з цим вчителям початкових класів у навчально-виховному 

процесі і батькам молодших школярів у сімейному вихованні необхідно 

дотримуватися певних психологічних умов формування «Я-концепції» в 

дитини, які розкрито нами нижче. 

З метою формування позитивного «Я-образу» та адекватної самооцінки 

в дітей молодшого шкільного віку вчителеві необхідно дотримуватися 

психолого-педагогічних умов, ефективність яких доведено в 

експериментальних дослідженнях науковців:  
1) створювати у класі сприятливий психологічний клімат, атмосферу 

психологічної підтримки, доброзичливості та комфорту;  
2) формувати в дитини установку на взаємодію, доброзичливе ставлення до 

інших, передусім до однокласників;  

3) змістовно оцінювати результати учіння кожного школяра, тобто 
обґрунтовано пояснювати поставлену відмітку;  

4) при оцінюванні враховувати не особистісні якості чи поведінку учня, а 

конкретний результат його учбової діяльності;  
5) орієнтувати школярів на їх індивідуальні досягнення, не використовуючи 

міжособистісне порівняння;  
6) ознайомити учнів з єдиними принципами оцінювання й формувати в них 

навички взаємо- та самооцінювання;  

7) створити позитивний емоційний фон за умови отримання школярем якої-
небудь оцінки, зокрема й низької;  

8) формувати в учнів вміння пишатися не лише власними успішними 

досягненнями, передусім навчальними, а й успішними досягненнями 
ровесників;  

9) постійно здійснювати контроль за якістю освіти – повідомляти батьків 
про успіхи їх дітей;  

10) розвивати в дітей потребу й навички самопізнання, самоконтро-лю [1; 

7;9;11-13;14;17]. 

Для зниження рівня особистісної тривожності в учнів початкових класів 

вчителі у навчальному процесі повинні дотримуватися таких провідних 

умов: 1) формувати мотив компетентності у школярів; 2) розвивати в учнів 

здатність концентрувати всю свою увагу на розв’язанні якого-небудь 

учбового завдання, не зосереджуючись водночас на емоціях, які можуть 

з’являтися у процесі виконання цього завдання; 3) формувати в школярів 

адекватний рівень домагань у навчанні [18]. 

Важливою умовою формування «Я-концепції» в молодших школярів є 

постійне впровадження вчителями принципів особистісно орієнтованого 

навчання та виховання у навчально-виховний процес початкових класів: 

орієнтованості на особистість учня, індивідуального підходу, забезпечення 

всебічного розвитку дитини, співпраці й партнерства. Так, необхідно 
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передусім зважати на індивідуальні особливості кожної дитини (особистісні 

якості, спрямованість інтересів, ціннісні орієнтації, емоційну сферу, 

здібності, можливості й т. ін.), її самобутність і життєвий досвід. Для 

дотримання принципу співпраці та партнерства потрібно враховувати права 

кожного учасника навчального-виховного процесу, водночас усі учасники 

повинні нести цілковиту відповідальність за виконання обов’язків, які 

поставлені перед ними [2;3]. 

Особливо значущою умовою формування «Я-концепції» є дотримання 

як вчителями початкових класів, так і батьками молодших школярів 

особистісно орієнтованого стилю спілкування (за І.Д. Бехом) з ними. 

Вчений слушно відзначає, що особистісно орієнтована взаємодія вчителя з 

школярем, засадами якої виступають розуміння, прийняття та повага 

особистості учня, призводить до появи у нього позитивних складових «Я-

концепції», зокрема: впевненості у власних силах, розуміння власної 

особистісної значущості, здатності адекватного оцінювання та 

самооцінювання, що супроводжується позитивними емоціями. Особистісно 

орієнтований стиль спілкування вирізняється такими особливостями: 

гармонійним поєднанням вимогливості та довіри до дитини; дотриманням 

позиції «поруч і разом з дитиною», згідно з якою враховуються її права та 

інтереси, забезпечується емоційний контакт з дитиною; наданням переваги 

успішним діям дитини; забезпеченням умов для проявів дитиною 

самостійності, ініціативності, прийняття рішень [2;3]. 

Не менш важливою умовою формування «Я-концепції» учнів 

початкових класів, зокрема синтезу їх когнітивного, ціннісно-емоційного і 

поведінкового досвіду, на думку М.Г. Іванчук, є врахування виховного 

особистісно-розвивального потенціалу інтегрованого підходу до навчання. 

Впровадження вчителями цього підходу в початковій школі сприяє 

перетворенню змістового та діяльнісного компонентів навчального процесу 

в морально-психологічні ситуації, що призводять до об’єднання згаданих 

вище аспектів досвіду учнів. Цінність інтегрованого підходу полягає також 

у тому, що він зумовлює розкриття особистісного та когнітивного (зокрема 

інтелектуального) потенціалу молодших школярів, сприяючи їх 

самореалізації на рівні «Я» діяльного і появі прагнення до самореалізації та 

самоактуалізації. У результаті застосування цього підходу в учнів 

з’являється самоусвідомлення як суб’єкта міжособистісних взаємин, що 

здатний здійснювати вплив на інших людей [6]. 

До психологічних умов формування в дитини позитивного «Я-образу», 

позитивного самоставлення до себе як до учня та адекватної самооцінки, 

тобто складових позитивної «Я-концепції» особистості, належать й такі: 

1) ставлення батьків до власної дитини з любов’ю і турботою; 2) постійні 

прояви батьківської уваги до особистості власної дитини – її інтересів, смаків, 

переживань, спілкування з друзями й т. ін.; 3) поглиблення інтересу дитини до 
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власного «Я»; 4) достатня вимогливість до дитини з боку батьків; 5) заохо-

чення дитини до виконання навчальних і домашніх завдань, використання 

похвали з боку батьків; 6) застосування батьками методів контролю та 

дотримання дитиною дисципліни, розпорядку дня й т. ін. [8;9;11-13]. 

До формування в молодших школярів такої важливої складової 

поведінкового компонента «Я-концепції», як самоконтроль призводить 

систематичне дотримання у навчально-виховному процесі початкової школи 

таких психологічних умов: 1) вчителеві необхідно задавати учням установку 

на самоконтроль, ознайомивши їх з конкретними правилами поведінки під 

час уроків чи перерв, у громадських місцях – в їдальні, автобусі, тролейбусі, 

кінотеатрі й т. ін. [4]; 2) вчитель має спершу розвивати у школярів здатність 

до самооцінювання та самоаналізу власних учбових дій [19], а згодом – 

здатність до самооцінювання та самоаналізу наслідків своєї поведінки і 

вчинків; 3) вчителеві потрібно застосовувати наочні засоби фіксування 

вчинків і поведінки дитини; 4) постійний контроль за діями, вчинками і 

поведінкою учнів з боку вчителя [4]. 
У зв’язку із зазначеним вище, А.К. Маркова відзначає, що учбова 

діяльність значною мірою сприяє формуванню самооцінки та саморегуляції в 
дітей молодшого шкільного віку. Спершу з’являється різностороння оцінка себе 

як школяра щодо різноманітних ситуацій. Згодом учень стає спроможним 

приймати рішення, що стосуються не лише його, а й інших людей; підвищується 
рівень його відповідальності. Поява таких важливих особистісних утворень 

призводить до розвитку комунікативних умінь, зокрема здатності молодшого 

школяра долати деякі конфлікти, узгоджувати власні дії з діями ровесників [10]. 
Доречно зазначити, що дотримання вчителями початкових класів згаданих 

вище умов сприятиме розвитку рефлексії в досліджуваних. Н.М. Пеньковською 
[15] переконливо доведено, що здатність дитини молодшого шкільного віку до 

аналізу своїх дій, вчинків і поведінки призводить до появи у неї рефлексії.  

Описані вище психологічні та педагогічні умови виступили підґрунтям 

для розробки експериментальної програми, спрямованої на формування «Я-

концепції» у хлопчиків і дівчаток молодшого шкільного віку. Ефективність 

цієї програми забезпечувалася за допомогою врахування тих шляхів і 

засобів формування «Я-концепції» в учнів початкових класів, які було 

успішно впроваджено у психологічних дослідженнях Т.П. Гаврилової, 

О.О.Жигайло, Р.В.Павелківа, Н.М.Пеньковської, Л.М.Співак, С.О.Ставицької, 

С.М. Томчука та ін. 
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Шевчишена О.В., 
к.психол.н., ст. викладач кафедри педагогіки та психології  

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
Україна, м. Хмельницький 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В 

УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Незалежно від того, на якому етапі розвитку перебуває соціум, вчитель 

був і продовжує залишатися домінуючою силою в країні, яка здатна 

забезпечити культурний та гармонійний розвиток підростаючого покоління. 

У будь-який період функціонування українського суспільства вимоги до 

педагогічних працівників завжди були високими. Однак сьогодні багато 

вчителів не відповідають потребам сучасної школи. Адже здобуті раніше 

ними знання і вміння швидко знецінилися, перестали відповідати новим 

викликам освіти, пріоритетам та соціокультурним цінностям сьогодення.  

Державні вимоги до педагога зазначені у ряді законів та документів, у 

яких передбачається, що «педагогічним працівником повинна бути особа, 

яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної 

підготовки, яка здатна забезпечити результативність та якість своєї 

роботи…». У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що 

підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників та їх 

професійне вдосконалення є важливою умовою модернізації освіти. Нові 

пріоритети та соціокультурні цінності, зумовлені інтеграційними зусиллями 

освітніх систем країн Європейської спільноти, вимагають оновлення 

змістовного навантаження, форм та методів педагогічної взаємодії. 

Сьогодення вимагає від вчителя гнучкості, мобільності, творчих якостей, 

навичок швидкого опрацювання інформації, яка невпинно зростає. Вчитель 

«нового» типу повинен відзначатися різнобічною компетентністю й 

опановувати сучасні освітні технології. Сучасна школа потребує педагога, 

який би удосконалював зміст своєї діяльності у відповідності до вимог часу 

та світових стандартів.  

Проте, окрім державних вимог існують ще й суспільні очікування до 

професійної діяльності вчителя, за якими інтелектуальний потенціал та 

моральне благополуччя суспільства перебуває в прямій залежності від дій 

педагога. У свідомості більшості верств населення панує думка, згідно якої 

підростаюче покоління потребує вчителя, який є самодостатньою 

особистістю, прагне до професійного розвитку та творчої самореалізації.  

Враховуючи сучасну динаміку освітніх викликів, будь-який навчальний 

заклад у своїй роботі не може апелювати до єдиного філософського підходу. 



183 

 

 

У більшості випадків завжди спостерігається значне поєднання вчителем 

підходів та концепцій, які виступають в якості основи вибору ним завдань і 

цінностей навчання та виховання учнів на різних етапах вікового зростання. 

Однак при наявності різноманітних освітніх концепцій, які існують в 

освітньому просторі нашого суспільства, сучасна філософія педагогічної 

освіти ґрунтується на виокремленні ідей, які сьогодні набувають особливого 

значення. Мова іде про ідеї людиноцентризму в освіті та педагогіці, суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, особистісно-орієнтованого навчання, які стимулюють 

творчий розвиток і саморозвиток усіх учасників навчально-виховного 

процесу. 

Оскільки від професійного зростання педагога залежить якість освіти 

підростаючого покоління, то прагнення вчителя до самоосвітньої діяльності 

та саморозвитку має стати його внутрішньою потребою. Слушною з 

приводу цього є думка В.В. Химинця, згідно якої «Для того, щоб наше 

суспільство відновило роль моральних цінностей, насамперед необхідно, 

щоб саме вчитель став носієм першорядних морально-етичних цінностей. 

Сучасний вчитель головну увагу має приділяти загальнолюдським 

цінностям і якнайглибше усвідомлювати значення власного морального 

впливу. Також уміти сприяти формуванню толерантних взаємин у 

сучасному багатонаціональному, багатопартійному і полірелігійному 

суспільстві. Виховання толерантних взаємин є важливим педагогічним 

аспектом, без якого не можливо підготувати всебічно розвинену людину 

завтрашнього дня» [2, с.152]. За переконаннями автора, «Вчитель має чітко 

усвідомити, що домінантою сучасного освітнього процесу має стати його 

творча функція, яка віддає перевагу формуванню творчої особистості. Тому 

важливо будувати навчальний процес не на протиставленні інформаційної і 

творчої функцій навчання, а на засадах їх поєднання на основі 

діалектичного підходу» [2, с.312]. 

Тому підходи, які вчитель застосовує у своїй професійній діяльності, 

мають бути адаптованими до суспільного розвитку, до освітніх викликів, які 

диктує нам сьогодення. Однак зміни, які відбуваються в освітній системі 

нашого суспільства, на думку О.Д. Барабаш, Н.В. Глинянюк, Л.З. Мінди, 

стимулюють появу протиріч між потребою у висококваліфікованих 

педагогах, які спроможні бути лідерами і наявним рівнем професійно-

особистісної підготовки студентів у педагогічних вузах [1]. Л.О. Хомич 

переконливо стверджує, що враховуючи сучасну динаміку розвитку 

суспільства, вищій школі необхідно відмовитися від усталених стереотипів 

підготовки майбутніх спеціалістів педагогічної діяльності і забезпечити такі 

умови навчання у вищих навчальних закладах, за яких студенти мали б 

змогу пройти усі стадії професійного становлення, що б, в свою чергу, 

давало змогу їм накопичувати цілісний досвід самостійної діяльності [3]. 
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Тому окремої уваги, на нашу думку, заслуговує питання професійної 

зрілості фахівця, яка, в свою чергу, виступає необхідною передумовою на 

шляху до творчого збагачення та самовдосконалення вчителя. Виділяють 

діяльнісну, соціальну, особистісну зрілість педагога. В сучасних умовах 

життєдіяльності вчителю досягати особистісної зрілості дуже складно. Адже 

його професійна діяльність перенасичена різноманітними стресогенами, до 

яких можна віднести інтелектуальне напруження, невпевненість в 

завтрашньому дні, падіння вчительського авторитету в соціумі, 

невідповідність результатів продуктивності професійної діяльності 

матеріальному стимулюванню та соціальній оцінці тощо. 

Тому зростання масштабів соціальних перетворень ставить нові вимоги 

і до професійної діяльності вчителя. В умовах стрімкої динаміки життя та 

оновлення змісту освіти сучасний педагог повинен творчо вирішувати 

назрілі проблеми, ставити мету і досягати результату з найменшими 

емоційними затратами. Відповідно, здатність педагога оволодівати 

стресогенними впливами у складних ситуаціях залежить не лише від його 

психічного розвитку, але й і від специфіки професійно-педагогічного 

мислення. 

Таким чином, аналіз існуючих проблем дає нам підстави напрацювати 

наступні висновки. По-перше, сучасна професійна діяльність вчителя 

вимагає від нього здатності в оволодінні засобами професійної діяльності на 

такому копетентнісному рівні, щоб будь-які зміни умов діяльності 

спрямовували саморегуляцію вчителя у русло самостійного пошуку 

прийняття вдалих педагогічних рішень, забезпечуючи тим самим 

стимулювання самостійного складу мислення при розв’язанні проблем у 

змінних професійно-педагогічних ситуаціях. По-друге, одним з важливих 

чинників успішної професійної діяльності педагога є його творчість, яка 

слугує запорукою формування нових поглядів та переконань, педагогічних 

та освітніх цінностей, а відтак, здатності адаптовувати власні професійні 

можливості у відповідності до освітніх викликів нової соціальної реальності. 
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ВНЕСОК Й.К. ПАЧОСЬКОГО У РОЗВИТОК КИЇВСЬКОГО 

ТОВАРИСТВА ПРИРОДОЗНАВЦІВ 

Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. відзначилися інтенсивним 

розвитком природознавства. Вагомий внесок у розвиток багатьох його галузей 

внесли члени Київського товариства природознавців (1869–1929). Створене 

28 лютого 1869 р., товариство ставило за мету досліджувати органічну і 

неорганічну природу (переважно південно-західного краю Росії), сприяти 

розвитку природничих наук, поширювати природничо-історичні знання в 

Росії. Київське товариство природознавців брало участь у влаштуванні з’їздів 

російських дослідників природи і лікарів, а також з’їздів сільських господарів, 

видавало свої “Записки” (всього випущено 27 томів) [1, с.26]. 

Першим президентом Київського товариства природознавців був 

ботанік І.Г. Борщов. Серед членів товариства в різні часи його діяльності 

були відомі вчені. Це, зокрема, зоологи М.В.Бобрецький, О.О.Ковалевський, 

О.М. Сєверцов, В.К. Словінський, І. І. Шмальгаузен, ботаніки С.Г. Навашин, 

М.Г. Холодний, І.Ф. Шмальгузен [3, c.89]. 
Вагомий внесок у розвиток Київського товариства природознавців вніс 

Йосип Конрадович Пачоський. 

Спадщина Й. Пачоського включає в себе дослідження з проблем флори та 
рослинності, їх класифікації, історії, землеробства, ботанічної географії, 

охорони природи, практичної ентомології та зоології, мисливства, загальних 
питань філософії та ін.  

Київське товариство дослідників природи оцінило здібності молодого 

вченого і Й. Пачоського обрано дійсним членом товариства (1887), де він часто 
виступав із промовами й доповідями, розкриваючи питання наукового і 

прикладного значення [4-11].  

У січні 1888 р. Йосипа Конрадовича було звільнено від сплати членських 

внесків до Київського товариства природознавців, оскільки він безкоштовно 

передав товариству власноруч зібраний гербарій флори, у якому налічувалося 

2000 примірників (1300 видів) рослин [5, c.VI]. Ці матеріали раніше 

знаходилися в гербарії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка 

як складова частина гербарію І.Ф. Шмальгаузена, а зараз зберігаються в 

Інституті ботаніки НАН України ім. М.Г. Холодного.  
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На чергових зборах Київського товариства природознавців, що 

відбулися 13 лютого 1888 року, М. Бобрецький рекомендував кандидатуру 

Й.К. Пачоського для відрядження до Херсонської та Подільської губерній з 

метою вивчення флори і фауни даних місцевостей з огляду на те, що “Пан 

Пачоський заявив про себе повідомленням про флору та фауну хребетних 

Уманського повіту надрукованим Записках Київського товариства 

природодослідників … з цього виходить, що п. Пачоський однаковою мірою 

володіє знаннями як із систематики рослин, так і з систематики тварин … 

тобто це такий рідкісний у наш час тип натураліста…, поєднує якості 

найбільш корисні для екскурсанта” [5, c.7].  

Весною 1888 р. Й.К. Пачоський уперше був відряджений Київським 

товариством природознавців до Херсонської губернії для фауністичних і 

флористичних досліджень. Під час поїздки по південно-східній частині 

Херсонської губернії вченому вдалося зібрати близько 3000 примірників 

рослин [2]. Його звіт, надрукований в Записках Київського товариства 

природознавців, насичений відомостями про географію, геологію, клімат, 

топографію краю. Отже, флористичний звіт Й.К. Пачоського може бути 

названий географічним.  
У 1888 р. Йосип Конрадович друкує в “Записках Київського товариства 

природознавців” свою роботу “Про фауну і флору околиць м. Володимира-
Волинського”, де дав загальну характеристику району дослідження – ґрунти, 

клімат тощо. Район дослідження окреслюється такими населеними пунктами: с. 

Верби – м. Устилуг – с. Блажениха – с. Мокреда – с. Тиропина – с. Поповки – с. 
Дубник – с. П`ятидно – с. Туричани [13, c.4]. Досліджувалася фауна тільки 

хребетних тварин. За результатами роботи було виявлено: I. Mamalia – 25 видiв; II. 

Aves – 100 види, зокрема за рядами: ІІІ. Reptilia – 3; IY.Amphibia – 3; Y.Pisces – 19. 

За дорученням Київського товариства природознавців у середині 

червня 1888 р. Йосип Конрадович здійснив свою першу подорож до Криму, 

під час якої із Сімферополя направився через Таушан-Базар в Алушту, 

звідки зробив сходження на вершину Чатир-Дагу з південно-західної 

сторони. Потім через Біюк-Ламбат і Айданіль прибув до Ялти. У квітні 1889 р. 

Й.К. Пачоський оглянув південний берег від Севастополя до Ялти, 

зупиняючись в Чотал-Кое, Байдарах, Кекинеїзі й Місхорі. На початку червня 

того ж року дослідник знову відправився до Криму. Цього разу Йосип 

Конрадович вивчав наступні пункти: Керч, Чокрак, Феодосію, Гурзуф, 

околиці мису Аюдаг, Нікіту, Магорач і Ялту. Крім цього над Ялтою він 

підіймався до Учан-Су, а над Нікітою на Яйлу. Результатом цих експедицій 

став зібраний ним гербарій, що налічував 670 видів рослин [1, c.31]. 

З метою з’ясування впливу південноросійських річок на географічне 

розповсюдження рослин у 1889 році Й.К. Пачоский здійснює експедицію у 

низини Дона і Дунаю. Свої дослідження Йосип Конрадович проводив 

наприкінці квітня, упродовж травня – червня [12, c.475].  
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Київське товариство природознавців мало 2500 рублів на рік державної 

субсидії. Ці кошти йшли на видавничі витрати, на проведення наукових 
досліджень, експедицій. Розподіл грошей затверджувався шляхом таємного 

голосування. За період з 1888 по 1894 рік Київське товариство дослідників 

природи відряджало Й. К. Пачоського в експедиції для зібрання ботанічного та 
зоологічного матеріалу в різні регіони. Для цього йому було відпущено 300 

рублів (1888 р.) на дослідження флори Херсонської губернії, 250 рублів (1889 р.) 

на дослідження низин Дунаю і Дону, 250 рублів (1890 р.) на дослідження 
Астраханської губернії, 250 рублів (1891 р.) на дослідження Таврійської 

губернії, 200 рублів (1892 р.), 250 рублів (1893 р.) на дослідження Полісся 
(українського і білоруського).  

Вище зазначене свідчить про те, що Йосип Конрадович брав активну участь у 

роботі Київського товариства природознавців, що підтверджують його виступи  на 
засіданнях товариства. З під пера вченого одна за одною виходять нові праці: “Про 

фауну Hymenoptera Київської й Волинської губернії”, “З приводу замітки в газеті 

Wszechswiat про віднайдення Ajuga Chamaepitys в Південній Росії”, “Про 
рослинність м. Миколаєва”, “Звіт про екскурсії в Херсонську губернію” (1888); 

“Результати флористичних досліджень у північно-західній частині Полтавської 
губернії”, “Звіт про ботанічну екскурсію в Мінську, Могилівську та Чернігівську 

губернії” (1894). Окрім цього, молодий учений друкував статті в “Записках 

Київського товариства природодослідників”: “Матеріали для фауни Hemiptera – 
Heteroptera південно-західної Росії”, “Опис нових і маловідомих рослин 

Херсонської губернії” (1888), “Нарис флори околиць м. Переяславля” (1894). 
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СВІТОГЛЯДНА СИМВОЛІКА В МЕТАЛЕВИХ ПРИКРАСАХ 

НАСЕЛЕННЯ ПРИКАРПАТТЯ У ДАВНЬОРУСЬКИЙ ЧАС 

Духовне життя давньоруського населення Прикарпаття, як і всієї Русі 

мало ряд особливостей. У ньому простежуються пережитки первісних 

язичницьких вірувань, які тривалий час продовжували існувати поряд з 

християнством. На цих землях, як і на інших територіях, певна частина 

населення більшою чи меншою мірою притримувались старих вірувань. 

Офіційне запровадження християнської релігії у Київській державі не 

призвело до швидкої зміни світоглядних уявлень, що формувалися протягом 

багатьох століть. Це знайшло відображення і в комплексі матеріальних 

пам'яток, зокрема прикрас.  

Найкраще шар дохристиянських вірувань зберігався у витворах 

прикладного мистецтва, зокрема у ювелірних виробах, основна маса яких 

була приналежністю жіночого убору, особливо парадного, і концентрувала в 

собі оберегові функції.  

Прикраси рук, як і інші елементи костюма давньоруських жінок 

виконували крім функціональних, естетичних, ще й захисні функції. В 

цьому значенні використовувалися виті, пластинчасті металеві, наручні 

(бронза, срібло) та скляні браслети, виявлені на багатьох пам'ятках 

Прикарпаття. Вони, на думку дослідників, маючи круглу форму, несли 

солярне навантаження та символізували захист від злих сил [9, с.79]. 

Охоронні функції металевих браслетів посилювала їх орнаментація. На 

більшості з них знаходилося зображення косого хреста, переплетених ліній, 

поєднання кола та ліній тощо. Останні пов’язуються з первісними 

уявленнями про воду, рослини, коріння, і вони наділялися магічними 

властивостями. Окремі сюжетні композиції на них знаходять відповідники і 

в християнській релігії. Браслети зустрічаються на всій території 

східноєвропейських земель в ХІ – перша половина ХІІІ ст. [8, с.123]. 

Давньоруське населення, очевидно, залюбки носили металеві браслети. 

Частіше за все знаходять мідні та бронзові вироби, рідше срібні. Золоті 

пластинчасті браслети – «обручі» були привілегією лише міської знаті. 

Браслети носили як на правій, так і на лівій руці, часто на обох і по декілька 

штук, на зап’ясті, рідше в області ліктя [5, с.127]. Вражаючим є число їх 

різновидностей: дротові, виті, плетені, пластинчасті та браслети-наручні [4, 
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с.44]. Пластинчасті браслети часто одягали на передпліччя біля ліктьового 

згину. Більшість браслетів носилася поверх рукава сорочки.  

Найдавнішим і найпростішим видом браслетів є дротові, із простими та 

зігненими в гачок кінцями. У Ленківцях на Пруті та у складі скарбу з 

Цецино виявлені браслети з мідного дроту. Кінці роз’єднані і тонші, ніж 

середина [7, с.179]. Зберігаються браслети у фондах Чернівецького 

краєзнавчого музею. Вони неорнаментовані і датуються ХІІ ст. Такі браслети 

побутували на території Давньоруської держави з Х по ХІV ст. Аналогічні 

прикраси відомі серед матеріалів з розкопок у Києві, Новгороді [6;3].  

Не менш популярними були дротові плетені браслети. Так, у складі 

скарбу з Цецино досліджено два плетених браслети [7, с.179]. Вони 

виготовлені з кількох тригранних переплетених срібних дротинок. На кінцях 

вони запаяні і закінчуються гачком [1; 8, с.169]. Браслети такого типу 

зустрічаються у в’ятичів, на Південно-Дніпровських археологічних 

пам’ятках [2, с.55; 11, с.257] у Судовій Вишні. 

Однак більшість браслетів відносяться до типу пластинчатих, 

виготовлених з тонких мідних, срібних та залізних посріблених пластин. За 

формою браслети відносяться до широкосерединних, загнутих та 

овальнокінцевих, і датуються ХІ-ХІV ст., [12, с.250]. Як правило вони 

орнаментовані геометричними візерунками у вигляді прямих перехресних 

ліній, ромбів. Такий орнамент з’являється на Русі в ХІІ ст.  

Кожен елемент такого орнаменту був пов'язаний з язичницькою 

символікою. Тому геометричний візерунок у вигляді косих хрестів з 

кільцями, як на збаразькому браслеті, а також ромбів, зигзагів та інших 

мотивів, набув значного поширення. Він вважається своєрідним оберегом, 

бо носив не тільки естетичний, але й оберігаючий характер. Знак косого 

хреста з кільцями означав засіяне поле. 
Символічний зміст носив і сам вигляд браслету. Так, на витих і плетених 

браслетах без всякої орнаментації, самим переплетінням дротин досягається ефект 

хвилястості, що зв’язував «обручі», як тоді називали браслети, з ідеєю води [10, 
с.575]. А земля, зерно, вода були невід’ємною суттю існування тодішньої людини.  

Дуже поширеними, як і в попередні історичні періоди, залишалися 

браслети-наручні. Металеві наручні інкрустували, чорнили, оздоблювали 

емалями. Широкі срібні браслети, неодноразово знаходились у багатих 

скарбах ХІІ-ХІІІ ст. Вони співіснували у скарбах із золотими речами, однак 

відрізняються тим, що на відміну від золотих «речей», що поступово 

переходили від язичницьких до християнських сюжетів, на браслетах 

зображувалися сюжети з язичницькими символами.  

Ці браслети справжні шедеври давньоруського мистецтва. Такий тип 

ювелірних виробів був запозичений із Візантії і з’явився на Русі у ХІ ст. як 

типово міська прикраса. Сцени із візантійського придворного життя були 

замінені традиційними слов’янськими сюжетами.  
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Зображенням надавався магічний зміст. Це природно, тому що 

дорогоцінні речі, заховані у скарби під час небезпеки, входили, 

наймовірніше у склад весільного, найбільш цінного строю, тому 

перенасичені оберігаючою символікою. Семантика весільних обрядів і 

прикрас завжди пов’язана з двома поняттями – оберегом від зла – та ідеєю 

народжуваності. Народжувальна життєва сила нареченої символізувалась у 

вигляді молодого паростка, «дерева життя». Два птахи по боках від дерева – 

символ шлюбної пари. Ці символи ми бачимо на обох браслетах. 

Зображення на срібних браслетах язичницьких сюжетів полягають ще й в 

їхньому функціональному призначенні: широкі браслети-наручні 

використовувались для застібання на зап’ястях обшлагів довгих рукавів 

ритуального жіночого одягу [10, с.694].  

Отже, вивчення прикрас з язичницькою символікою дозволяє зробити 

декілька висновків. Простежується, що розповсюдження і широке 

використання браслетів з язичницькою символікою на території регіону 

припадає на період після прийняття християнства, однак, більшість із них 

несуть у собі та уособлюють язичницькі ідеї. Окремі типи прикрас знаходять 

відповідник у провінційно-візантійському світі, де вживалися у попередні 

періоди. Все це може говорити про переплетення язичницьких та хри-

стиянських атрибутів та сплаву традицій, прояви яких розмежовувалися в 

конкретній ситуації на офіційні обряди та народні вірування. 
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“HOMO SOVIETICUS” В СУЧАСНІЙ ІСТОРІЇ РОСІЇ. 

ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНИ НОВОГО ТИПУ „HOMO RUSSIAN” 

Часи Радянського Союзу уже давно минули, та багато ідей 

продовжують життя у сучасному світі. Ідеологи марксизму-ленінізму 

намагалися створити новий тип людини – «Homo soveticus» – який має 

специфічний тип свідомості. Перш-за все, він вирізняється шаблонним 

типом мислення та високим рівнем заідеологізованості. Це самовіддані 

люди ідеї. Основні типи шаблонів, характерні для „Homo soveticus” це: 

– СРСР велика і могутня країна. 

– Всім, хто народився у Радянському Союзі, винятково пощастило. 

– Весь світ проти СРСР. 

– Нас чекає світле майбутнє. 

– Гроші у житті не головне. 

– Усі багатії нажили гроші не чесно. 

– У всьому винні євреї. 

– Якщо ворог не здається, його знищують. 

Дуже часто, люди з даним типом свідомості не відчувають 

відповідальності за свої дії. Не вміючи керувати собою, вони намагаються 

впливати на інших, не досягнувши успіху звинувачують у всьому «ворогів 

народу», «шкідників» і інших. Вони шукають недоліки в інших, а не 

намагаються подолати свої.  

Основою «Homo soveticus” повинен був стати ідеальний комуністичний 

тип людини, але парадокс у тому, що реальна дійсність тоталітарного 

режиму створила такий тип особистості, який докорінно відрізняється від 

комуністичних ідеалів. Основною його рисою стало роздвоєння особистості, 

коли людина думає одне, говорить інше, а робить третє. Для людини 

радянського типу звичним є конформізм, пристосування, пасивне 

сприйняття існуючого порядку, безініціативність, небажання ризикувати, 

недовіра до нового та нетерпимість до інших [3]. 

Щодо психологічних якостей "Homo soveticus", то виділяють наступні 

психологічні особливості "людини радянської": 
– людина не мата, а засіб; 

– шизоїдне розщеплення «Я» (суспільне та особисте); 

– повна відсутність відчуття безпеки, постійний страх, незахищеність; 
– тоталітаризм мислення вступає у суперечку зі здоровим глуздом (осуд 

фільмів, котрих ніколи не бачили, статей, котрих не читали тощо) [2, с.78]. 
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Російська неоімперія, що з’явилася на обломках Радянського Союзу не 

поспішала прощатися зі своїм минулим. Вона всіляко намагалася зберегти 

імперські принципи та традиції формування свідомості людей. «Homo 

soveticus» продовжував еволюціонувати і переріс у «Homo russian». Ця 

система уявлень майже повністю повторює попередню радянську, і 

заснована на шаблонах: 
– Росія велика і могутня країна. 

– Всім, хто народився у Росії, винятково пощастило. 
– Весь світ проти Росії. 

– На Росію чекає світле майбутнє. 

– В усьому винні американці. 
– Якщо ворог не здається, його знищують. 

Російська людина нового типу не звикла думати самостійно. За 

допомогою засобів масової інформації постійно створюється образ 

зовнішнього ворога, що відволікає від внутрішніх проблем. Виховується не 

терпимість до інших ідей, людей, країн. Усе російське ідеалізується, а чуже 

занижується. Люди нового типу готові воювати та помирати за ідею.  

Саме за допомогою таких механізмів і за підтримки «Homo russian», 

російська політична еліта має можливість продовжувати агресивну 

мілітарну політику, нападати на суверенні країни (Грузія, Україна і інші) та 

завойовувати нові землі. Ресурси російсько імперіалізму нескінченні, адже 

людина лише гвинтик у великому механізмі, який можна швидко замінити. 

Влучний вислів Світлани Алексієвич: «Нас не перемогти, ми закидаємо вас 

трупами» [1, с.123], як найкраще характеризує ситуацію.  

Сучасна Росія – це країна яка не може жити без війни, і яка живиться за 

рахунок агресії. Привчена силою досягати поставлених цілей поширює свій 

вплив на все нові і нові території. «Ноmo russian» – це зброя у руках вождя.  

Еволюція «Homo soveticus» у «Homo russian» пройшла безболісно і 

непомітно. Адже вона не пропонувала нічого нового, лише 

переорієнтувалася на нове державне утворення. Росія, як спадкоємиць 

Радянського Союзу, продовжує життя колишньої імперії у новому вимірі, 

повністю дублюючи зовнішню та внутрішню політику, а особливо методи 

поширення свого впливу відстоюючи тепер не «торжество комунізму», а 

«права російського населення». 
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СИСТЕМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У 

ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕННЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. 

Військові поселення, облаштовані в 1810-30-х рр. на значній території 

Російської імперії (Новгородська, Могильовська, Вітебська, Слобідсько-

Українська, Херсонська, Київська та Подільська губернії, окремі регіону 

Кавказу), стали новим явищем російської дійсності і мали значний вплив на 

численні аспекти внутрішньополітичного розвитку країни і життя 

суспільства, викликавши ряд глибоких змін у військовій, економічній, 

соціальній і культурній сферах.  

Одним з показників економічного становища поселених округів була 

система медичного забезпечення військових поселенців та їх родин. Вже під 

час влаштування поселених округів у 1816-1817 рр., почалось створення 

шпиталів у військових поселеннях. У більшості поселених округів кавалерії 

(Слобідсько-Українська і Херсонська губернії) створення шпиталів було 

завершено до 1820 р. Деякі російські і західноєвропейські сучасники 

звертали увагу на розвинуту, на той час, систему охорони здоров’я у 

військових поселеннях. Вони зазначали, що військові поселенці отримують 

безкоштовну кваліфіковану медичну допомогу в шпиталях, які створені в 

поселених округах. Так, у доповідній записці 1818 р. економічному комітету 

повідомлялось, що утримання одного хворого на рік коштує 400 руб. 11 коп., 

на добу – 1 руб. 12 коп. [1, арк.2-2 зв.]. 

Однак, треба відзначити, що кількість хворих у військових поселеннях 

завжди була великою. Так, говорячи про причини значної смертності у 

шпиталях Українських військових поселень ад’ютант Гротт зазначав: 

«…госпитали военных поселений, исключая Чугуевский, помещены в самых 

дурных, сырых и тесных помещениях. В Балаклее и Андреевке в столь 

негодных, что даже дождь во внутренность проникает… В Пирятине 

полковой лазарет находится в домах без полов… Больные госпиталей 

жалуются на дурную пищу и на делаемые им телесные наказания; белье в 

крайне дурном положении и в недостаточном количестве» [2, арк.11]. 

Крім цього, починаючи з другої половини 30-х рр. ХІХ ст. значно 

зменшується фінансування шпиталів військових поселень Російської імперії. 

Так, якщо утримання одного хворого поселених округів Українських 

військових поселень у 1837 р. на добу коштувало 13 коп., то у 1848 – лише 4 
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коп., а у Новоросійських військових поселеннях 11 коп. і 3 коп. відповідно  

[3, с.59]. Незважаючи на зменшення витрат, керівництво військових поселень 

наказувало, щоб смертність у поселених округах не перевищувала 1/15 від 

усіх хворих у шпиталях [4, арк. 6]. Однак, смертність у шпиталях поселених 

округів постійно збільшувалась. Так, якщо у 1836 р. в Українських 

військових поселеннях лікувалось 14658 військових поселенців, з яких 

померло 653 чол., тобто 4,5%, то вже у 1848 р. лікувалось – 18229 поселенців, 

з яких померло 2131 чол., тобто 11,7 % [5, с.59].  

Тому, керівництво поселених округів намагалося зменшити кількість 

смертей у шпиталях. Якщо порівнювати дані інспекторських оглядів і дані 

річних звітів Українських військових поселень, то можна знайти певні 

розбіжності. Так, якщо за даними річного звіту 1837 р. лікувалося 13500 

військових поселенців, з яких померло 595 чол., тобто 4,4 %, то дані 

інспекторських оглядів дещо інші: лікувалось – 13500 чол, з яких померло 

2962 дорослих та 2224 дітей, тобто 38,5 % [6, арк.62-63]. 

Основними захворюваннями у шпиталях були застудна лихоманка,  

чахотка, цинга, малярія та дизентерія. Деякі європейські сучасники 

вказували, що причинами великої захворюваності у військових поселеннях є 

«непитательная пища и совершенный недостаток огородных овощей, 

…поселяне редко употребляют горячую пищу» [7, арк.132-132 зв.]. Усе це, 

на їхню думку, і було причиною великої смертності у шпиталях поселених 

округів. 

Наведені вищі дані надають певну інформацію про стан системи 

медичного обслуговування у військових поселеннях Російської імперії 

першої половини ХІХ ст. Відсутність належної медичної допомоги, брак 

лікарів та лікарських засобів, холодні і сирі приміщення, напівголодне 

існування військових поселенців, – ось справжні причини великої кількості 

хворих у поселених округах та значної смертності у шпиталях військових 

поселень. 
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ТЕАТР – НЕ ЗАБАВА, А ВАЖЛИВА ЧАСТИНА 

КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ НАРОДУ 

Драматичний театр «Нова сцена» – важлива сторінка національно-

культурного та державотворчого життя Закарпаття у ХХ ст. і передумови 

створення, і діяльність цього своєрідного колективу маловідомі, тому і 

складають для нашого сучасника неабиякий інтерес. 

Ініціатором створення першого професійного театру Закарпаття під 

назвою «Руський театр товариства «Просвіта» був голова театральної комісії 
«Просвіти» Августин Волошин. Він був офіційно відкритий 15 січня 1921 року 

виставою «Ой не ходи, Грицю, тай на вечорниці» за драмою Михайла 

Старицького. «Руський театр» проіснував майже 10 років. На початку 

діяльності «Руським театром» керували Михайло Біличенко, Борис 

Кривецький, Марія Приємська. Щоб поставити театр на професійну основу, 

було запрошено корифея українського театру Наддніпрянської України 

М.К. Садовського [3, с.28]. 

М. Садовський прагнув зробити театр здобутком широких народних 

мас, тому він з театром виїжджає на гастролі. Це сприяло зближенню театру 

з простими людьми. Серед нового глядача, для якого мова театру була 

рідною, по верховинських і гуцульських селах він мав безсумнівний успіх.  

«Руський театр», керований М. Садовським, добре сприймала і 

студентська молодь. З ініціативи Миколи Карповича через пресу було 

оголошено конкурсний набір для театру з числа місцевої молоді. Серед тих, 

хто забажав працювати в театрі, був і 14-річний Юрій Шерегій, майбутній 

засновник «Нової сцени». Після від’їзду М.К. Садовського (1923р.) керувати 

«Руським театром» запросили Олександра Загарова, талановитого актора і 

режисера. Незважаючи на своє російське походження, Загаров чітко 

дотримувався україномовного статусу «Руського театру» [8, с.18]. 

Матеріальні нестатки, політичні цькування його працівників навколо 

мовного питання та внутрішні незгоди привели до того, шо в грудні 1929 

театр було закрито. Успіх «Руського театру» і його корифеїв М.Садовського, 

О.Загарова насторожував урядовців, адже відродження, очищення і наступ 

української культури на формування національної свідомості місцевого 

населення, а звідси розквіт українського театру, стали для них не тільки 

небажаними, а й небезпечними. 

І це було дійсно так. В. Гренджа-Донський писав: «Театр є справді 

святинею нашої рідної культури, він є трибуною нашого рідного слова, який 
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сповнює свою місію… Він є єдиним маяком, єдиним «істочніком» серед 

нашої, язиковими «вопросами» налагодженої культурної пустелі» [4, с.518]. 
Хоча «Руський театр» офіційно і припинив творчу діяльність, але своєю 

культурологічної місією настільки сколихнув театральний процес у краї, що стало 
зрозуміло і владі, і політичним силам, що Закарпаттю вже без професійного театру 

не обійтися. Товариство імені О. Духновича ініціювало відкриття російсько-

мовного театру, залучивши до цієї ідеї окремих чеських чиновників. 

У 1930 році Микола Аркас робить спроби реставрувати український 

театр під назвою «Реєстрове дружество Руський театр». Без жодної 

державної дотації, залучивши до справи досвідчених акторів-професіоналів 

та нові акторські сили із місцевої молоді, театр розпочав театральний сезон. 

На жаль, навіть успішні прем’єри театру не згасили вогонь негативного 

ставлення урядовців до «Руського театру». Реставрація колишнього театру 

затягнулася аж до 1934 року, але теж не увінчалася успіхом. У цьому ж році 

організовується «Руський театр імені Миколи Садовського» з режисурою 

М. Аркаса. На чолі новоствореного театру став виходець із Закарпаття Юрій 

Сопко, а в трупі місцевих артистів-аматорів – Варвара Таслович, Юрій Лацанич 

та інші. Але ці «молоді сили» не були помічені місцевими урядовцями і театр, 

так і не отримавши матеріальної допомоги, припинив свою роботу у 1935 році. 

Предтечею ‘‘Нової Сцени’’ став аматорський театр «Верховина», створений в 

1927 році уродженцями Закарпаття при «Союзі подкарпаторуських русинськьих 

студентів у Празі». Очолили цей колектив Юрій Шерегій та Михайло 

Біличенко. «Верховина» протягом 1927-1930 років поставила 11 самостійних 

прем’єр, з яких 3 драми, 4 комедії, 2 жарти, взяла участь в чотирьох спільних з 

іншими колективами виставах, влаштувала на Закарпатті та Празі 46 вистав. 

Успіху «Верховини» сприяла поява у репертуарі колективу вистав з життя 

селян та інтелігенції Закарпаття. Авторитету колективу додав і Ю. Шерегій, 

який був на той час і автором актуальних п’єс, зокрема «Нова генерація», і 

одним з найактивніших організаторів театру [3, с.56]. 

В 1931 році частина студентів після закінчення навчання в Празі 

переїхала на роботу в Ужгород і продовжила свою театральну діяльність, 

прибравши собі назву «Веселка», колективу, який було створено у 1926 році 

при товаристві «Просвіта». Уже перші вистави відродженої «Веселки» 

принесли їй популярність і визнання. Гастролюючи містами і селами 

Закарпаття, і «Верховина», і «Веселка» несли до широкого загалу рідне 

слово, по суті, виконували роль народної кафедри з питань закріплення 

серед населення чистоти української літературної мови. 

Брати Юрій та Євген Шерегії, інша національно свідома молодь, яка 

пройшла своєрідну творчу школу мистецтва у «Верховині», а згодом і 

«Веселці», організовують пластовий хор з драматичною секцією «Нова 

сцена». Установчі збори відбулися 4 лютого 1934 року в приміщенні 

народної школи (сьогоднішній Хустський медичний коледж). 
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Було затверджено статут, головою «Нової сцени» обрано Юрія Шерегія, 

директором хору був призначений Євген Шерегій. Ознайомившись із 

умовами роботи, 46 чоловік виявило бажання працювати у Крайовому 

пластовому хорі «Нова сцена». А умови були прості: вчасно приходити на 

репетиції, самостійно вивчати тексти пісень чи ролей, обов’язково подбати 

про власний український національний костюм. Цього ж дня було проведено 

репетицію опери «Запорожець за Дунаєм» та намічені перші вистави «Нової 

сцени» у Тячеві [4, с.518]. 

Ось що писав у той час один із угорських тижневиків: «Не находимо слів, 

щоб як аматорів-акторів, так і членів оркестра належно і заслужено 

похвалити. Їхня продукція така, якої ми від аматорів не бачили. А коли взяти 

до уваги, що виконавці ролей та музиканти рекрутуються з різних районів 

Подкарпаття й походять з різних місцевостей, то тільки тоді можемо належно 

оцінити ту велику пожертву, яку вони приносять для свого народу і його 

культури. Руський народ може гордитися тим, що в рядах його інтелігенції є 

такі свідомі культурні люди, як учасники цих вистав» [6, с.344]. 

Взявши за основу свого репертуару українську класичну п’єсу та 

українські переклади світової класики, як це робив «Руський театр», «Нова 

сцена» вперше на Закарпатті створила також низку вистав місцевої тематики 

про минуле і сучасне рідного краю з народними обрядами, піснями і 

танцями, глибоко пройнятими соціальними явищами та мотивами. 

Творцями цих вистав стали драматурги, режисери, актори, музиканти з 

числа місцевої інтелігенції, так званої нової генерації творів української 

культури Закарпаття. Зокрема, Юрій Грім: «Часи минають», «Флірт і 

кохання», «Нова Генерація», «Діти 20-го століття», Ірина Невицька: 

«Огонь», Василь Гренджа-Донський: «Як сади зацвітуть», Євген Шерегій: 

«Воєннополонений», Дмитро Мелешко: «Трьома шляхами», Августин 

Волошин: «Маруся Верховинка», «Без Бога – ні до порога».  

Тому й, мабуть, судилося цьому своєрідному колективу досягти 

найвищого статусу цього часу – Українського державного національного 

театру Карпатської України «Нова Сцена» у Хусті. Опинившись на бистрині 

політичного життя буремних для Закарпаття днів початку 1939 року, театр 

стає збудником, носієм і рупором національної ідеї Карпатської України як 

вільної незалежної держави. За чотири роки своєї діяльності «Нова сцена» з 

пластового хору з драматичною секцією виросла до рівня Українського 

державного театру. У першому його складі вже як професійного театру 

були: директор, драматург і режисер Юрій-Августин Шерегій, актор 

оперний і драматичний, шеф-режисер Микола Аркас, актор, співак, 

хореограф, балетмейстер і режисер Володимир Лібовицький, драматичний 

актор, співак і диригент Євген Шерегій, адміністратор Михайло Баланчук. 

У червні 1938 року театр з величезним успіхом гастролював у Празі. 

Рецензуючи «Марусю Богуславку» Venkor писав: «Це народна гра в 
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найкращому розумінні цього слова. Те, що в ній найліпше, має народне 

походження: це є українські народні пісні, вивчені диригентом Є. Шерегієм, 

народні танці (пані Морозова), гарні народні строї. Вдалі виступи театру в 

Празі послужили глибокому пізнанню краю, що дуже потрібне».  

«Нову сцену» визнала Прага, тепер це повинен був зробити і Ужгород. 

26 листопада 1938 року «Нова сцена» на честь уряду Карпатської України 

дає святкову виставу «Запорожець за Дунаєм». Передувала цій знаменній 

події не менш важлива: Міністерство освіти запровадило в школах 

Карпатської України вивчення української мови на державному рівні. На 

першу виставу уже державного театру «Нова сцена» прийшли представники 

влади на чолі з прем’єром А. Волошином.  

А першою прем’єрою цього сезону стала вистава «Часи минають» 

Ю. Грома, зіграна новосценівцями 12 грудня 1938 р. Та саме в ці дні театр 

поніс непоправну втрату – перестало битися палке серце Миколи Аркаса. 

Головним режисером «Нової сцени» було призначено хореографа і 

балетмейстера В. Лібовицького. Театр продовжував свою роботу і на 

стаціонарі, і на виїздах. Успішно були зіграні 23 вистави, 15 із них на виїзді. 

Наближалися історичні вибори до Сойму і урядові чиновники для 

пробудження і зміцнення національної свідомості намагалися об’єднати 

навколо уряду Волошина якомога більше виборців. Театр «Нова сцена» став 

«кафедрою» пропаганди національної ідеї Карпатської України. 

Прийнято рішення про видання щомісячного журналу з питань 

театрального мистецтва «Нова сцена». До редакційної колегії увійшли 

Ю. Шерегій, В. Лібовицький, відповідальним редактором був сам Орест 

Черняк. Перший номер журналу побачив світ 1 січня 1939 року, на 

16 сторінках з ілюстраціями. Так з’явилися і перші театральні публікації на 

теренах Підкарпаття. Журнал викликав великий інтерес у світових 

українських товариств, які почали робити свої замовлення. На початку 

лютого 1939 вийшов другий номер журналу вже на 24 сторінках і з більшою 

кількістю ілюстрацій. На жаль, третій номер так і не з’явився [1, с.528]. 

Як і не відбулася прем’єра святкової вистави «Гайдамаки», присвяченої 

125-ій річниці від народження Т.Г. Шевченка. Акорди чудової сценічної 

увертюри, написаної Є.Шерегієм, замінили постріли на Красному полі, де 

молоді січові стрільці стали на захист Карпатської України і боролися за неї 

до останньої краплі крові. 

На Закарпатті почалися трагічні дні розплати над мужніми захисниками 

Карпатської України, зазнали переслідувань і новосценівці. 

Пройдуть роки. Враховуючи історичну роль братів Шерегіїв у розвитку 

театрального мистецтва Закарпаття, виконком обласної ради народних 

депутатів від 26 квітня 1995 року прийняв рішення про щорічне 

встановлення «Премії імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв у 

жанрі драматичного мистецтва». 
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последипломного педагогического образования, 
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ЕВРОПА 1815 – 1856 гг.: УЯЗВИМОСТЬ МИРОВОГО 

ПОРЯДКА И ОБРАЗЕЦ ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО МИРА? 

С точки зрения проблематики современного мирового порядка, на 

первое место выступают сакраментальные вопросы ценностного и 

конституирующего плана, достижение коллективной системы безопасности 

в условиях набирающей оборот дезорганизации поведения основных 

участников международных отношений. Нужно отметить, система 

ценностей едва ли способна уберечь мир от глобальных потрясений, однако 

имеются прецеденты в историческом развитии европейского континента, 

оценка которых претерпела заметную поляризацию на фоне исторического 

опыта человечества, прежде всего, XX века. Речь идет о так называемой 

«венской системе» международных отношений 1815-1856 годов.  

Накопление исторических исследований, доступ к архивным материалам 

парадоксальным образом лишь заострил интерес к философско- 
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историческому взгляду на данный период, хотя уже архитекторы Священного 

союза, подведшего легитимистскую черту под эпохой наполеоновских войн, 

прекрасно осознавали хрупкость возводимого ими же  здания. Итак, стали ли 

консервативные ценности надежной и естественной платформой развития 

европейского континента большей части XIX века и представляет ли с высоты 

наших дней данный исторический опыт несомненный интерес в практическом 

ключе? Вопрос предстает еще в большей открытости и полноте в год 

пятисотлетней годовщины начала Реформации, открывшей эру свободного в 

моральном плане конкурентного поведения европейских держав, одержимых 

лишь национальным эгоизмом. Способна ли вообще какая-либо система 

ценностей удержать от краха мировой порядок, пусть даже выкроенный в 

духе умеренности и некоего всеобщего блага? 

Европейский баланс сил предстал свершившимся фактом политической 

жизни Европы XV-XVIII века в ходе конституирования и институализации 

национально-государственной идеологии, становления наций, централизации 

государственной системы. Равновесие сил между державами отражало 

фактическую неспособность одной из них на постоянной основе установить 

контроль над континентом. Ограниченность национальных ресурсов, 

осознанная и осмысленная в трудах теоретиков государственной идеологии 

и суверененитета, приводила к осмотрительности и осторожности во 

внешней политике, склонности к заключению союзных договоров. Именно 

так даже малые европейские страны сохранили независимость, пройдя 

сквозь горнило разрушительных европейских конфликтов XVI-XVIII веков. 

Страны, предпочитавшие миру войну, подобно Франции Людовика XIV, не 

могли одержать верх над всеми противниками. Более слабые предпочитали 

примыкать к коалициям более сильных сторон. В итоге, даже Людовик XIV 

не смог достичь необъятной цели и спаять континент в единое имперское 

целое. Хотя впечатляющие успехи французского доминирования в 

континентальной Европе по итогам Вестфальского мира 1648 года 

зиждились скорее не на умеренности и осмотрительности, а на склонности к 

политическому господству. Европейский миропорядок XVI-XVIII века, 

будучи продуктом Реформации с ее легализаций дистанцирования 

национальных держав от Рима, напоминал многосоставное атомарное целое 

с его главным достижением – абсолютной монархией. Страны постоянно 

взаимодействовали друг с другом и степень национального интереса 

становилась свершившимся фактом по итогам обоюдной пробы сил. Ибо как 

еще можно понять границы собственного национального величия? События 

Французской революции конца XVIII века, воспринимаемые ее 

противниками в качестве вызова существующему многовековому 

социальному положению вещей, ознаменовались отмиранием старой 

абсолютистской модели и довольно скорой ставкой новой Франции на 

унификацию континента по французскому образцу. Речь шла о выживании 
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Европы, столкнувшейся с претензиями Наполеона, но речь также шла о 

новом веке, порожденном французскими идеями буржуазного общества. В 

свете этого, становится понятной насколько сложной и деликатной была 

миссия государственных деятелей, собравшихся в Вене в 1815 году, чтобы 

выстроить новый облик Европы, поставив точку в длительном периоде 

наполеоновских войн. И самое удивительное, что теоретическое 

обоснование этого нового облика исходило от Российской и Австрийской 

империй, держав, социальная модель которых выглядела старомодной и 

анахронистичной даже по мерках начала XIX века. 

Французская революция конца XVIII века открыла новую эру в 

развитии Европы. Венский конгресс 1814-1815 годов призван был 

покончить с ее наследием, бросив на горнила истории принцип 

консерватизма и обратив его против главного врага любого законного 

режима – революции. Во имя этой высокой цели русский царь Александр I 

решил отказаться от причитавшихся ему по праву территориальных лавров. 

Клеменс Меттерних, министр иностранных дел Австрии с 1808 по 1848  год, 

стал главным автором сложившейся международной системы, иногда 

называемой «меттерниховской». Основанная на консервативном единстве, 

она лежала в основе европейской международной жизни указанного 

времени. Завершившая существование по итогам Крымской войны, она 

оставила парадоксальное наследие в памяти современников, не 

осознававших благотворное воздействие консервативной идеологии. Ведь 

наследие Французской революции основывалось на демократических 

принципах и либеральной идеологии, совпадающей в основных пунктах с 

положениями Английской революции XVII века. Главное противоречие 

«венской модели», нашедшее отражение также во многих посвященных ей 

исторических трудах, состояло в несоответствии принципов консерватизма 

чаяниям новой эпохи. Ее главным политическим достижением стал период 

всеобщего мира в Европе, за исключением локальных конфликтов, 

практически до конца столетия. Борьба против революции и инакомыслия, 

ставка на легитимные политические режимы обеспечила, прежде всего, 

Австро-Венгерской монархии, исчезнувшей лишь по итогам Первой 

мировой войны, неестественно долгую политическую жизнь. В этом смысле, 

становится понятной оценка известным французским историком 

Австрийской империи в качестве «внешнеполитического концепта». 

Исторический опыт XX века позволил в кардинально ином свете 

взглянуть на главную черту «венской модели» – умеренность по отношению 

к побежденной Франции, допуск ее в качестве равноправного участника 

переговоров в Вене 1814 года. В этом Генри Киссинджер, один из главных 

адептов венского урегулирования, видит ее главное достижение. 

Умеренность восторжествовала над реваншистскими амбициями. Посмотрев 

на судьбу Германии прошлого века, можно понять, сколь пагубным оказался 
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отказ победителей в Первой мировой войне говорить с ней на равных, 

стремление наложить на нее репарации и максимально взвалить все бремя 

ответственности. Сама же Первая мировая война стала возможной благодаря 

отказу стран от сдерживающих соперничество моральных принципов, 

соблюдение которых становилось все более сложным по мере дисбаланса 

европейской политической жизни и прогресса ліберально-демократической 

системы. Таким образом, с расстояния в два столетия хорошо видны 

достижения архитекторов «венской системы», руководствовавшихся 

принципами благоразумия и политической целесообразности. Впрочем, 

Клеменс Меттерних понимал уязвимость мирового порядка, основанного на 

консервативной модели, часто говоря о «разрушающемся здании». Стоит 

напомнить, что в именно год начала работы Венского конгресса родился 

Отто фон Бисмарк, позднее задавшийся целью разрушить его принципы, 

затем использовать их. В наши дни обращение к наследию данного этапа в 

истории международных отношений представляет значительный 

практический интерес, воплощая надежды и чаяния просвещенного 

человечества в эпоху стремительно обесценивающегося ядерного мира… 

Сахновський О.Є., 
к.і.н., завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних 

дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 
Україна, м. Чернівці 

БАГАТОПЕРСПЕКТИВНІСТЬ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ 

Створення ефективної системи історичної освіти як важливого фактора 

формування національної ідентичності стало однією з найбільших проблем з 

часу проголошення незалежної Української держави. Остання через 

ставлення до минулого окреслює перспективи свого майбутнього [1, с.230]. 

Як наслідок, процеси, що відбуваються у цій царині, постійно привертають 

увагу як фахівців, так і громадськості.  

У цьому зв’язку особливо гостро постає питання інтеграції вітчизняної 

шкільної історичної освіти до європейського освітнього та культурного 

простору, її відповідність визнаним там стандартам. Адже на рубежі ХХ-

ХХІ ст. у методиці історичного пізнання країн Європейського Союзу 

відбувається, за визначенням Клауса Бергмана, поворот від «історії як 

предмета знань» до історії як «предмета мислення» [2]. Це означає, що мета 

уроків історії – плекати історичне мислення, формування якого дає змогу: 

навчити критично оцінювати інформацію, розрізняти факти  і оціночне 
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судження, виявляти загальне й відмінне в порівнюваних об'єктах, 

пояснювати причини розбіжностей тощо. 

Означені зрушення викликали наприкінці ХХ ст. масштабний процес 

перегляду методологічних засад шкільної історичної дидактики 

європейських країн. Мова йде, насамперед, про розроблення та активне 

впровадження в практику навчання ряду новітніх методологічних підходів. 

У цьому плані на особливу увагу заслуговує багатоперспективний 

(багаторакурсний) підхід навчання історії в школі.  

Теоретичне осмислення поняття багатоперспективності та його 

комплексний аналіз наприкінці ХХ ст. були предметом дослідження таких 

відомих європейських науковців і дидактів, як Пітер Фріцше, Енн Лоу-Біер, 

Клаус Бергман, Бодо фон Борріс. Серед найбільш авторитетних сучасних 

західних експертів варто виділити: Роберта Страдлінга, Кармел Галлагер, 

Йоке ван дер Леу-Рорда, Габерта Крюїнса, Роберта Даргі, Крісту Доннемаєр 

та ін. Слідом за західними вченими у тій чи іншій мірі цієї проблематики 

торкалися у своїх працях й вітчизняні науковці. У цьому зв’язку на увагу 

заслуговують публікації Віктора Мисана, Віталія Власова, Сергія Терно.  

Багаторакурсність – це термін, який вживається набагато частіше, ніж 

тлумачиться чи трактується. Першими спроби описати його основні риси в 

свій час зробили такі відомі експерти як Пітер Фріцше, Клаус Бергман, Енн 

Лоу-Біер, Бодо фон Борріс. Так, Фріцше підкреслює, що під 

багатоперспективністю розуміє не просто процес або стратегію, а 

«спроможність і бажання розглядати ситуацію в іншому ракурсі». 

Передумовами для цього є, насамперед, готовність погодитись із тим, що, 

крім власного, існують і інші способи бачення світу, і що вони можуть бути 

такими ж обґрунтованими і такими ж упередженими [Цит. за: 3, с.12]. 

Німецький дидакт Клаус Бергман ще в 70-ті роки XX століття дав 

визначення багатоперспективності як «формі викладу історії, де історична 

ситуація висвітлюється з кількох, щонайменше двох, перспектив, що 

репрезентують різні суспільні позиції та інтереси». У зв’язку з цим він 

наголошував, що вибір джерел для навчання історії повинен здійснюватись 

із врахуванням можливості критичного розгляду різних точок зору на 

минуле. Необхідно також забезпечити школярів знанням тла, на якому і 

можуть бути «пояснені» суспільно-політичні передумови і умови, і тим 

самим – шанси історичного здійснення, успіхи і невдачі» [2].  

Роберт Страдлінг – один із найбільш авторитетних експертів у цій 

галузі, використовує поняття багаторакурсності, яке тотожне 

багатоперспективності. При цьому «ракурс» – це погляд, обмежений 

позицією людини, яка його висловлює. Це, звичайно, в рівній мірі 

стосується як «творців» першоджерел (учасників подій минулого, свідків, 

літописців, офіційних осіб і укладачів інформації), так й істориків [3, с.13]. 
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Наголошуючи, що прилучення до різноманітних джерел і різних точок 

зору може бути суттєвою передумовою, але само по собі не гарантує 

багаторакурсності, Страдлінг пов’язує з цим підходом три основні 

характеристики (виміри): а) різні позиції спостереження; б) різні точки зору; 

в) різні джерела інформації. Позиція спостереження залежить від того, що 

почуто, побачено, сприйнято, наскільки надійним є джерело інформації (хто 

ця людина, яку роль відігравала, де перебувала на час події, яким чином 

отримувала інформацію тощо). Розгляд події з різних точок зору передбачає 

певну логіку, базові засади, важливість інформації, факти, які піддаються 

перевірці, наявність емоційно забарвлених висловів, стереотипів. Якщо 

точка зору формується на основі кількох джерел, то варто здійснювати 

критичний аналіз контекстуальної інформації про кожне джерело [3, с.16]. 

Обґрунтований західними методистами багатоперспективний підхід 

посідає сьогодні чільне місце в шкільній історичній дидактиці країн 

Європейського Союзу. Він постає як складова ціннісних засад сучасної 

історичної освіти школярів, що живуть в полікультурному і відкритому світі, 

як педагогічний принцип виховання учнів в дусі толерантності та діалогу, 

становлення позитивного досвіду міжкультурної взаємодії. Його реалізація 

пов’язана насамперед з роботою над історичними джерелами (тобто 

інформаційна взаємодія в шкільній історичній освіті не лише способом 

синхронії, а й діахронії). Варто наголосити, що таку роботу витлумачують і як 

засіб формування загальних життєвих компетенцій. Зокрема, Кармен Галлагер 

у цьому зв’язку зазначає наступне: «Якщо підхід до вивчення проблем з 

різних позицій стане звичним, це впливатиме на повсякденні думки та 

вчинки… З часом застосування певних навичок може стати «другою 

натурою», що передбачає специфічну манеру мислення або ціннісну систему, 

яку в цілому можна охарактеризувати як пошук правди» [4, с.19].  

Отже, багатоперспективний підхід дає можливість зрозуміти, що 

історичний процес розвивається нелінійно, суперечливо, завжди має кілька 

альтернатив. З дидактичної точки зору він зорієнтований на максимально 

об’єктивістську оцінку історії і відображає сучасний стан історичної науки. 

Його застосування дає змогу розвивати історичне і критичне мислення 

учнів, а також соціальні якості особистості: громадянськість, соціальну 

справедливість, сприяє вихованню демократичних цінностей тощо. Отже, 

такий підхід ставить історію радше як предмет для роздумів, ніж текст для 

заучування, привчаючи учня до критичного аналізу й самостійного 

формулювання власної позиції. 
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Степанчук Ю.С., 
докторант Черкаського Національного університету  

імені Богдана Хмельницького, 
Україна, м. Черкаси 

ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЯК ФУНДАТОРА 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ СЕРЕДИНИ XVII ст. 

У СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

Відродження державницького образу Богдана Хмельницького та його 

державотворчої діяльності у вітчизняній історіографії розпочалося 

наприкінці 1980-х рр. До цього часу майже не було досліджень, присвячених 

проблемам української державності середини XVII ст. Виняток становили 

лише питання дипломатичної діяльності уряду Б. Хмельницького.  

Ще в 1990 році стратегію нової наукової інтерпретації подій, пов’язаних з 

історією козацтва, Національно-визвольної війни та її керівника 

Б. Хмельницького обрали учасники «круглого столу», присвяченого 500-

річчю виникнення українського козацтва. Історики В. Смолій, В. Степанков, 

В. Щербак, Ю. Мицик, В. Замлинський, О. Путро, Я. Дашкевич не лише 

виробили нові наукові концепції у вивченні зазначених тем, а й заклали 

потужний фундамент відновлення державницької історіографічної школи в 

Україні. В.А. Степанков назвав Українську козацьку республіку унікальним 

державним утворенням на європейському континенті. У статті «Богдан 

Хмельницький і проблеми державності України» В.А. Степанков доводить, 

що на весні 1648 року Хмельницький уперше проголошує політичну 

програму, яка передбачала надання козацькій Україні автономії в складі Речі 

Посполитої. На думку історика, це чітко проступає у вимогах, які 

Б. Хмельницький передав польському уряду після битв під Жовтими Водами і 

Корсунем: відновлення всіх козацьких прав і вольностей; скасування прав 

воєвод і старост на міста, фортеці і королівські володіння; створення по Білу 
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Церкву удільної, з визначеними кордонами, держави. Отже, як зазначає 

В. Степанков, упродовж березня – травня 1648 року в розвитку політичної 

думки України зроблено істотний крок вперед – уперше сформовано ідею 

потреби створення козацької держави.  

Значний внесок у формування новітнього історіографічного образу 

гетьмана Богдана Хмельницького зробили В. Брехуненко, Ю. Мицик, 

М. Мірошниченко, С. Плохій, І. Стороженко, В. Смолій, В. Степанков, 

В. Сергійчук, І. Свєшніков, О. Струкевич, Т. Чухліб та ін. Наукові праці цих 

вчених розкривають стратегічні плани Б. Хмельницького в контексті 

Національно-визвольної війни, аргументують історичну роль діяльності 

гетьмана для формування української державності. Зокрема, В. Смолій та 

В. Степанков показали еволюцію світогляду Б. Хмельницького від 

стихійного виразника народного невдоволення свавіллям польської влади, 

до усвідомлення ним необхідності створення Української держави. Історики 

обґрунтували, що Б. Хмельницький на початковому етапі висунув політичну 

програму, котра передбачала надання широкої автономії тій частині 

України, де проживали козаки й формувалися елементи української 

національної держави. 

Загалом, сучасний історіографічний образ Б. Хмельницького як 

воєначальника та державного діяча майже позбавлений контрверсійності та 

є позитивно однозначним. Український гетьман постає непримиренним 

ворогом Польщі, талановитим воєначальником, майстерним організатором 

козацько-селянських мас. Щоправда, дещо дуалістичний образ 

Б. Хмельницького знаходимо в науковій інтерпретації В.П. Мацько. 

Покликаючись на твори Т. Шевченка, С. Олійничука, В. Винниченка, 

В. Липинського, І. Огієнка, І. Белебеха, автор зображує українського 

гетьмана суперечливою постаттю українського державотворення. 

Аналогічною є думка М.М.Кравця стосовно того, що найбільшою помилкою 

Хмельницького, якої він припустився у своїй дипломатичній діяльності, 

було об’єднання України з Росією, унаслідок якого Україна повністю 

втратила свою державність. Утім, зазначає М.М. Кравець, навіть після 

підписання союзу з Москвою, Б. Хмельницький до самої своєї смерті вважав 

Україну суверенною державою. Зокрема, він став діяти проти Польщі разом 

зі Швецією та Трансільванією.  

Неоднозначність та суперечливість постаті гетьмана спричинили появу 

альтернативних, але науково обґрунтованих точок зору, що є запорукою 

розвитку історичної науки в цьому напрямі. 
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30 декабря 2016 года скоропостижно скончался 

Роман Николаевич Татаров. 

Роман Николаевич родился 25 февраля 1971 года 

в г. Северодонецке. После окончания учёбы на 

философском факультете Киевского национального 

университета им. Т. Шевченко поступил в 

аспирантуру, которую закончил в 2000 году. В 

следующем году успешно защитил диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата философских 

наук на тему «Взаимоотношение трансцендентальной антропологии и 

онтологии в феноменологии». С 2001 г. Роман Николаевич преподавал 

философские дисциплины в Северодонецком филиале МАУП, затем в 

Северодонецком технологическом институте, который впоследствии стал 

филиалом Восточноукраинского национального университета имени 

Владимира Даля. В 2005 году Р.Н. Татаров получил учёное звание доцента. 

Последнее время Р.Н. Татаров работал доцентом кафедры философии ВНУ 

им. В. Даля. 

Р.Н. Татаров автор около ста работ, опубликованных в украинских 

философских изданиях. Его работы отличает широкая эрудиция, глубина 

проникновения в проблематику, виртуозное владение научным стилем 

изложения. В последнее время Роман Николаевич занимался изучением 

логико-гносеологической сферы современного философского знания, также 

его интересовали вопросы философского анализа понятия собственности. 

Р.Н. Татаров принадлежал к когорте самоотверженных искателей 

истины. Наука была не только его профессией, но и призванием. Если кто и 

отличался истинно философским складом ума, то это Роман Николаевич. 

Человеческие и профессиональные качества Р.Н. Татарова снискали 

ему неподдельное уважение среди коллег и студентов. 

Память о Романе Николаевиче Татарове – замечательном человеке и 

учёном – всегда будет жить в наших сердцах. 
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