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НЕВИРАЗНІСТЬ ЕТИЧНОГО У ФІЛОСОФІЇ Л. ВІТГЕНШТЕЙНА 

Андрієнко Олена 

доктор філософських наук, професор 

Академія наук вищої освіти України 

 

Робота присвячена етичній проблематиці у філософії Л. Вітгенштейна. 

Зроблено висновок про те, логіка та етика – це одне ціле. Різниця між ними лише в 

тому, що мета логіки, вказуючи на те, про що можна говорити, – підкреслити те, 

що висловити неможна, а мета етики, підкреслено зберігаючи мовчання про свій 

предмет, – вказувати на те, про що можна говорити. 

 

Постать Л. Вітгенштейна є настільки важливою для сучасності, що ХХ 

століття називають «століттям Вітгенштейна», а самого філософа порівнюють із 

Сократом та Платоном. Завдяки його творчості мова і логіка висловлювань стали 

найбільш важливими проблемами філософії. Одним з головних аспектів філософії 

Вітгенштейна є його етика.  

Етичне вчення Вітгенштейна містить авторську відповідь на вічне питання 

про сенс життя. Згідно з його думкою, парадокс сенсу життя полягає в 

абсолютності цього сенсу, який ні в чому не міститься, але є самим сенсом. 

Абсолютний сенс неможна спостерігати, як й інші абсолютні речі. Людина завжди 

прагне розплутати загадку альтернативи розумності світобудови або відсутності в 

ній будь-якого сенсу. Етика Вітгенштейна є ключем до сутності цієї альтернативи.  

Проблема етичного невіддільна від філософії мови Вітгенштейна. На думку 

філософа, мова являє, але не виражає структуру реальності. Ця точка зору виражена 

ним у роботі «Логіко-філософський трактат» [1, c. 103]. Мова показує реальність, 

оскільки в них є спільна логічна формула, але структура реальності невиразна в 

мові. Оскільки про відношення мови і реальності нічого не може бути сказано, а 

тільки показано, завдання філософії зводяться до того, щоб шляхом прояснення 

значень прибрати всі викривлення, які можуть бути в мовній картині реальності 

через неправильне вживання мовних виразів. Концептуальна схема мови 

безперервно змінюється зі зміною практик, в яких бере участь людина, і в її основі 

лежать певні лінгвістичні конвенції, які визначають, що вважати реальністю, в 

кожному конкретному контексті вживання лінгвістичних виразів. Метафізика 

породжується зачарованістю мовою, що занурює нас у плутанину з приводу 

граматики [2, c. 85]. 

Хоча Вітгенштейн й говорить про етику як частину філософської системи, яку 

він не описав у своїх роботах, вказівка на неї міститься в останніх афоризмах 

«Логіко-філософського трактату». Це вказівка є непропорційно малою у порівнянні 

з основними розділами. Але, на думку Вітгенштейна, саме ця частина є 

найголовнішою. Методологічний принцип, який дослідники філософії 

Вітгенштейна почасти називають «автономією логіки» [3, c. 175], цілком можна 

було б назвати «автономією етики».  

Розділова лінія, яку проводять і логіка, і етика, визначається як межа між тим, 

що можна виразити, і тим, що неможна. У зв’язку з цим не має сенсу ставити межу 
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тому, що неможна виразити, вказуючи на те, що можна представити в мові або 

навпаки. У будь-якому разі одне передбачає інше. Різниця тут може бути окреслена 

як різниця між катафатичним і апофатичним підходами. Однак Вітгенштейн віддає 

перевагу логіці, оскільки, хоча вона й невиразна в мові, вона все ж таки показана 

загальною і необхідною природою знаків як межа, за яку не може вийти опис [4, c. 

17]. Етику в цьому сенсі неможливо лише виразити, але й показати. Своєрідність 

етичного вказується лише опосередковано, коли в знаковій системі встановлюється 

межа, яку перейти неможливо. Тому при розгляді етичного Вітгенштейн ставить 

питання типу «Що являють собою речення етики?». Його цікавить питання «Чому 

речення етики є невиразними?»  

Концепція етичного реалізується послідовним розвитком трьох 

взаємопов’язаних ідей: 1) соліпсизм, 2) абсолютні цінності, 3) ідея містичного. 

Вітгенштейна цікавлить саме метафізичний суб’єкт, тобто – філософське «Я». 

Але спроба віднайти таке «Я» через засоби мови видається нездійсненною. Але на 

метафізичний суб’єкт все ж можна вказати через мову. У філософії можна говорити 

про «Я», якщо розглядати його не як окрему опозицію. «Я» вступає у філософію 

завдяки тому, що «світ є мій світ». Образ світу дає мені мій світ. Світ, який Я 

знаходжу як мій світ, вказує на «Я» фактом своєї приватності, а не тим, що «Я» 

знаходиться в ньому як частина, або поза ним – як те, що йому протистоїть. Якщо 

філософське «Я» – метафізичний суб’єкт, то про нього можна казати як про те, що 

продемонстровано наявністю такої межі. У цьому випадку суб’єкт є межею світу. 

Вказати на філософське «Я» можна, зафіксувавши цю межу. У афоризмі 5.6. 

Вітгенштейн говорить: «Межі моєї мови означають межі мого світу». На суб’єкт 

вказують не окремі речення. Він обмежений їх сукупністю. Сукупність речень, що 

складають образ світу, означають філософське «Я» через межу, за яку не може 

вийти зображення.  

Метафізичний суб’єкт, на думку Вітгенштейна, не несе пізнавальний функцій. 

Суб’єкту, що мислить та уявляє, немає. Він не є трансцендентним суб’єктом в сенсі 

І. Канта або А. Шопенгауера, оскільки все знання, що має необхідний характер, є 

аналітичним і не виходить за межі логіки, що не потребує суб’єкту, що пізнає. З 

точки зору пізнання функція «Я» зводиться до застосування мов [5, c. 16]. Мова 

лише вказує на суб’єкт, але для організації досвіду (або світу) його не потребує. 

Для Вітгенштейна суб’єкт є суб’єктом, який проявляє волю. Саме він є носієм 

добра і зла. 

Поняття етичних цінностей і поняття суб’єкту, що воліє, взаємно визначають 

одне одного. Невиразність суб’єкту має своїм наслідком невиразність абсолютних 

цінностей, що робить неможливою етику як систему знань, виражену в мові. 

Цінності не викриваються в світі, оскільки вони не мають структури фактів. 

Цінності є установками по відношенню до світу, коли змінюється перспектива його 

бачення. Світ щасливого цілком інший, ніж світ нещасливого. Світ як органічне 

ціле пізнати неможна, оскільки це передбачало б можливість мислити обидві межі, 

тобто мислити немислиме.Філософські речення не описують фактів світу, тому 

філософія як система позитивного знання є неможливою. За Вітгенштейном, мета 

філософії – це логічне пояснення думок.   

Таким чином, етична проблематика займає важливе місце у філософській 

системі Л. Вітгенштейна і тісно пов’язана з його логікою та вченням про мову. 

Обмеження області невиразного демонструє те, що виразити неможна. Все, що 

стоїть над загальною та необхідною природою знаків (передусім, це цінності), 

виводиться в область невиразного та містичного. З цієї точки зору логіка може бути 



ІІ Міжнародна науково-практична конференція   
«Особистість, суспільство, політика – 2015» 

7 

 

представлена як негативна етика. Для Вітгенштейна логіка та етика – це одне ціле. 

Різниця проявляється лише в тому, що мета логіки, вказуючи на те, про що можна 

говорити, – підкреслити те, що висловити неможна, а мета етики, підкреслено 

зберігаючи мовчання про свій предмет, – вказувати на те, про що можна говорити. 

Для Вітгенштейна філософія у вищому сенсі виступає як посередник між першим і 

другим підходами. Мета філософії по Вітгенштейну – це викриття тавтологій, 

логічне прояснення думок. Саме тому метафізична філософія позбавлена сенсу – 

вона робить протилежну працю: логічно затьмарює думки. Все, що може бути 

взагалі сказано, має бути сказано ясно. Про те, що не можна сказати ясно, – етика, 

естетика і релігія, – краще не говорити взагалі.  
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СЕНСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРЕОБРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ПРИРОДИ 

Блозва Любов 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

На початку XXI століття відбувається значний скачок у розвитку новітніх 

соціогуманітарних технологій, зокрема, сенсорних технологій, які мають неабиякий 

вплив на природу людини. Сенсорні технології  ̶ це технології , які орієнтовані на 

створення аналітичних пристроїв, завдяки яким можна отримати інформацію про 

властивості різних середовищ (об'єктів) у формі електромагнітного поля [3, 31]. 

Нові сенсорні технології з їх унікальними можливостями візуалізації охоплюють 

такі наукові сфери, як астрономія, біологія, геологія, комп'ютерні науки, 

математика, теоретична фізика і багато інших областей життєдіяльності людини.  

Різного роду сенсорні технології націлені на розширення сфери людських 

можливостей, які дані їй природою. Вони, залежно від соціокультурних умов, 

дозволяють створювати штучні рецепторні механізми, щоб детермінувати ті, які не 

сприймаються природними рецепторами речовини в навколишньому середовищі.  

Елементи машини, такі як комп'ютерні інплантанти, нейро-інплантанти, 

біоелектронні пристрої, імплантуються в тіло людини і виконують функції 

нейрокомп'ютерних протезів, завдяки яким можна наділяти людину надлюдськими 

можливостями (комп’ютерний зір, слух, чутливість, можливість переробляти 
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гігантські масиви інформації тощо) і посилювати фізичні, сенсорні і когнітивні 

здібності. Як тільки людина починає використовувати такі технології, вона 

виступає в ролі несвідомого творця, в результаті діяльності якого відбувається 

преображенню природи людини. Хоча вони породженні в межах природознавства і 

технікознавства, проте, практика їх застосування поширюється на вирішення 

соціальних задач, що і робить їх соціогуманітарними, адже вони тепер не просто 

служать тільки для преображення матеріального світу, але й преображення самої 

людини, яка включає в себе весь комплекс біо-психо-когно-соціо-антропологічних 

вимірів. 

Філософське дослідження антропологічного смислу сенсорних технологій 

пов'язане з актуалізацією проблеми модифікації людини. «Модифікація людини 

може привести до можливості радикальної технологічної переробки людини і 

появи постлюдини». 

Необхідно брати до уваги ту обставину, згідно з якою функціональне 

значення сенсорних технологій слід враховувати у взаємозв'язку з іншими 

технологіями і системами: квантові технології, генно-інженерні, комп'ютерно-

віртуальні, телекомунікаційні технології, біотехнології, системи управління зі 

зворотним біологічним зв'язком, біологічні мікрочіпи, субмікронні магнітні 

сенсори тощо. Тому виявляється не ефективним розгляд проблеми впливу 

сенсорних технологій на природу людини в ізольованому вигляді, поза зв'язком з 

іншими технологіями і системами, що утворюють в цілому складну адаптивну 

реальність. 

Таким чином, сенсорні технології, як і інші соціогуманітарні технології, 

являють собою особливу форму діяльності, ефективність якої простежується в двох 

планах: біомедичному, щоб людина нормально могла здійснювати свою 

життєдіяльність в дуже ускладненому світі; і цивілізаційному плані, тобто 

здійснення контролю і управління розвитком соціуму. 

Філософсько-антропологічна значущість штучно створюваних сенсорів, які 

розвиваються на базі генноінженерійної технології полягає в тому, що її прикладні 

аспекти тягнуть за собою кардинальні зміни уявлень, що відносяться до 

взаємозв'язку між природним і соціокультурним світами, причому вона містить у 

собі спектр позитивних і негативних наслідків. У всіх цих пристроях і проявляється 

сутність сенсорно-технологічної революції. Розвиток і впровадження сенсорних 

технологій носить двоїстий характер, оскільки несе людству не тільки небачені 

блага, але й глобальні соціогуманітарні загрози. З одного боку, їх використання 

може призвести до вагомих результатів у вирішенні нагальних проблем людського 

існування за допомогою впливу на тілесний і інформаційний образи людини , а з 

іншого  ̶  до тотальному контролю поведінки та діяльності індивіда з боку 

бюрократії держави і великих корпорацій, до зміни сутності людини та її природи. 

Разом з тим, амбівалентний характер соціокультурних наслідків використання 

сенсорних технологій обумовлено впливом сенсорних технологій на тілесний і 

інформаційний образи людини. Використання сенсорних технологій може 

призвести до втрати індивідом своєї незалежності, порушення його прав і свобод в 

умовах неконтрольованого використання зазначених технологій. 

У перспективі, розвиток сенсорних технологій може призвести до 

прискорення еволюції виду Homo sapiens, коли на зміну їй прийде новий вид 

постлюдини, що володіє суперлюдськими здібностями і органами почуттів та 

надпотужним інтелектом, що ставить фундаментальну проблему природної та 

соціокультурної основи людського існування, збереження сутності людини. На 
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користь цього можливого сценарію розвитку техногенної цивілізації говорить 

біологічна і соціальна еволюція. У певному сенсі постлюдина вже існує серед нас, 

бо вона проявляє свою надзвичайну здатність у вирішенні складних завдань у 

мільйони разів швидше, ніж людина. Мова йде про інтелектуальних роботів, чий 

розвиток йде стрімкими темпами, причому в нього вносять значний вклад ті самі ж 

сенсорні технології. 

Що ж стосується перспектив розвитку сенсорних технологій у створенні 

«постлюдини», то ряд вчених зазначають, що конструювання квантових 

комп'ютерів веде до створення штучного інтелекту, що наблизить можливість 

появи «постлюдини». Для філософського осмислення і створення «постлюдини» 

необхідно використання новітніх технологій, які мають таке значення. 

Інформаційні технології дозволяють більш якісно здійснювати дослідження мозку, 

розвиток же комп'ютерів дає можливість для симуляції мозку людини і відповідно 

симуляції розуму людини, розвиток нейросиліконових інтерфейсів значно 

розширюють можливості створення «постлюдини» (це створення британськими 

вченими штучної, силіконової тканини людини і її з'єднання з нервовими 

волокнами). Стрімкий розвиток когнітивних наук відкриває можливості для 

розшифровки процесів мозку, які відповідають за вищу нервову діяльність [1, 55]. 

Таким чином, тенденція розвитку сучасних сенсорних технологій може 

призвести до появи «постлюдини». Можливо, ця «постлюдина» представлятиме 

собою вдосконаленого Homo sapiens , чия культурно -історична сутність буде 

детермінована розвитком ключових технологій  ̶  NBICS-технології (нано, bio, info, 

u cogno) [2, 175]. У даному випадку мова йде про процес преображення людини в 

постлюдину, коли сенсорні технології, нерозривно пов'язані з перерахованими 

вище ключовими технологіями, змінюють культурно-історичну сутність людини. 

Сенсорно-технологічна революція означає не тільки прогрес розвитку 

сенсорних технологій і все різноманіття когнітивних практик їх застосування в 

соціогуманітарній сфері. Це лавина соціогуманітарних перетворень, яка охопила 

NBICS-цивілізацію у всій її тотальності і перетворює всі сфери життєдіяльності 

людини. 
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Анотація. Матеріал присвячений розгляду основних факторів і необхідності 

формування національної освітньої політики в умовах трансформаційних процесів 

в суспільстві. Аналізується вплив політичного середовища, його роль в системі 

освітньої підготовки людини до життя.  
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суспільство знань. 

Питання формування системи освіти й національно орієнтованої освітньої 

політики, які б відповідали перш за все національним інтересам і соціальним 

очікуванням, є провідною і суспільно-важливою для світової освітньо-наукової 

громадськості. Формування адекватної освітньої політики постає як умова 

формування прогресивного, наукомісткого, громадянського суспільства. 

Знання й освіта як процес і система набуття, опанування і передачі знань та 

соціального досвіду виступає потужним фактором розвитку інноваційного 

суспільства. Інноваційне суспільство включає в себе економічні і духовні аспекти – 

формування і засвоєння культурних цінностей. Інноваційне суспільство висуває на 

перший план керованість процесом соціалізації особистості. 

Тенденція переходу від традиційного викладання і запам’ятовування 

інформації до опанування методами самостійного пошуку, систематизації та 

застосування знань вимагає філософського осмислення сучасних освітніх процесів, 

нових можливості педагогіки, пов’язаних з розвитком цифрових технологій, 

єдністю викладання та індивідуального засвоєння знань, співвідношення навчання 

та використання знань, завдяки чому набуваються практичні компетенції, навички 

організації роботи та поведінки в суспільстві, перехід від формального викладання 

до засвоєння системи знань про сучасний світ з урахуванням особливостей різних 

етнічних і соціальних груп [1]. 

Необхідність реформи освіти і формування нових підходів до формування 

освітньої політики викликана кількома обставинами.  

По-перше – світова економіка наближається до межі використання 

природних ресурсів, що створює умови новітнього розвитку і вимагає переходу до 

економіки знань.[2, 3]Новітня освітня політика має забезпечувати рівний доступ до 

освіти всіх громадян, саме громадяни беруть участь в прийнятті політичних рішень 

та контролю за їх виконанням. Освіта в продовж життя формує навичку самостійно 

опановувати систему знань, обмежувати нестримне зростання елітного споживання, 

що було властиво для ХХ століття, коли ринок виробника перетворився в ринок 

споживача. Інноваційна економіка наділяє системоутворюючими функціями 

нематеріальний капітал – соціальний, людський, організаційний, інноваційний, 

виробництво суспільних благ з переважаючим зовнішнім ефектом. Люди з високим 

рівнем освіти відчутно збільшують споживання таких благ, які не виробляються 

ринковою системою, а тому фінансуються за рахунок податків [4]. Моральні і 

духовні цінності людства може відродити тільки нова система освіти, що дозволяє 

людям подивитися на себе з боку. Такий підхід дозволяє реально оцінити роль 

людини в соціумі, цінність окремої особистості, формування аксіологічної системи 

координат. 

По-друге, зміна поколіньпозначена певними  особливостями. Попереднє 

покоління, яке сформувало свідомість в умовах докорінних суспільних змін, 

відрізняється спектром потреб, висуває якісно інші умови до отримання послуг, в 

т.ч. – освітніх. Нове покоління інформаційного суспільства перебуває на високому 

рівні поінформованості і вдало використовує отриману інформацію. Інформаційний 

підхід змінює і сам спосіб опанування знаннями.  

По-третє, інноваційна економіка в сучасних українських реаліях не має 

адекватного розвитку. Такий стан має під собою економічне обґрунтування - 

використання коштів на створення нових знань перебільшує обсяг коштів, що 

отримані від практичного застосування, впровадження нових знань. Застосування 
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наукових здобутків можливо за умови наявності в структурі економіки наукоємних 

галузей. За таких умов освіта завантажена суспільним замовленням на підготовку 

кадрів, відбудеться виробниче стимулювання наукових пошуків, формується 

соціально-економічний попит на інновації. 

Освітня політика – це комплекс заходів по створенню і застосуванню 

освітніх і професійних стандартів, стратегічному плануванню, фінансових підходів, 

оцінці якості освітніх послуг, оптимізація структури навчальних закладів. Освітня 

політика формується державними інституціями, місцевим самоврядуванням, 

асоціаціями роботодавців, громадськими організаціями. 

Основна проблема сучасної освітньої політики - розгляд освіти і як ринкової 

галузі, що повинна задовольнити попит на ринку праці і не може бути обмежена 

бюджетним фінансуванням, і як сфери соціальних послуг, що виробляє неринкові 

суспільні блага. Здатність освіти інтегрувати суспільство через реалізацію 

принципу рівного доступу до здобуття освіти, незалежно від статків і походження 

дозволяє створити національний інтелектуальний потенціал. Саме освіта може бути 

самодостатньою національною ідеєю.Освітня політика є фактором консолідації та 

національної ідентифікації суспільства.  
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Анотація: Висвітлення проблеми становлення державності України у XIX 

ст., пов'язані з сучасною проблематикою незалежності України. В. Антонович 

своєю діяльністю формував українську національну свідомість в останніх 

десятиліттях XIX ст., будучи складовою частиною українського національного 

руху цього періоду. 
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Проблеми незалежності  України завжди турбували відомих філософів, 

політичних діячів, істориків. Так і у Володимира Антоновича  ми знаходимо 

проблеми самостійності України, рівності народу.  

Тогочасне протистояння України і Росії була боротьба недержавної нації 

державній. Обидві «народності» були за В. Антоновичем походженням природи, 

але, у певному аспекті – це були полярності. Матір’ю українця залишался природа, 

а в росіян права матері-природи перебрала на себе мачуха-держава. До слухаючись, 
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українець чув голос свого етносу, як голос самої природи, а до росіян голос їх 

етнічної істоти доходив у перекладі на мову бюрократично-урядових законів і 

циркулярів. Це не могло залишитись без на слідків для етнопсихології та 

ментальності двох народів, бо вони еволюціонували за різними законами: українці 

– передусім за Законом Природи, росіяни – переважно за Законом Держави. 

Росіянам важило поширювати й зміцнювати державу (через підпорядування 

особистостей та націй «державним інтересам»), а українство впродовж ХIХ ст. 

опікувалось не стільки створенням своєї держави (що було тоді не можливим), 

скільки «збереженням свого національного типу», своєї етнонаціональної істоти. 

«Діти Природи», українці, зіткнувшись з «дітьми Держави», росіянами, боронили 

природні права народу (на рідну мову, звичаї і т. ін.) від антиприродних посягань 

імперсько-державних законів[1,c.358]. 

В.Антонович постає як один із засновників українського відродження й, 

заразом, народницького напряму, а його громадівська візія  української минувшини 

потрактовується  як  відображення  сповільненого національного розвитку 

українства.  

Громадівська теорія безперервного суспільного буття української спільноти 

засвідчувала тисячолітнє тривання громадського життя в українців протягом усіх 

культурно-історичних епох національної історії: від князівських часів, через 

литовсько-польську добу, козацький період і до нового часу. 

В. Антонович був творцем української соборності, оскільки розробив і 

висунув ідею польсько-українського порозуміння для здійснення російсько-

українського ідейно-політичного й культурного розмежування. Йому ж фактично 

належить ідея Галичини – українського П’ємонту – з метою створення на 

підавстрійській Україні інкубатора для формування спільних культурних атрибутів 

нації: мови, літератури, науки. 

Філософською основою наукової діяльності В. Антоновича є проблема 

національно-державного будівництва та концептуального обгрунтуваня проблеми 

державотворення ґрунтується на «народницькій» концепції держави. Основні 

чинники філософсько-ідейного становлення В. Антоновича характеризується 

соціально-політичною та духовною атмосферою України другої пол. ХІХ ст. та 

прослідковується їхній зв’язок з провідними філософськими течіями західної 

європи. Відзначимо, що в західноєвропейській суспільно-полічній думці поряд з 

ідеологією «Просвітництва», де далі більшого вплипу набирали ідеї романтизму. 

Останні, особливо ідеє народності й демократизиму поширювалися й Україні, де у 

зв’язку відсутністю державної самостійності спостерігалося пробудження інтересу 

до свого минулого, бажання зберегти свою національну ідентичність, культурні 

традиції. Вклад Антоновича в розвиток цих ідей сприяло залучення української 

еліти відшукати серед історичних документів підтвердження прав і вольностей, 

яких україна була позбавлення внаслідок політики Росії після возєднанняукраїни з 

Росією. 

Досліджуючи минуле українського народу, В. Антонович вважає добу 

Київської Русі одним із початкових періодів власне української історії, позаяк уже в 

цей час було досягнено досить високого рівня розвитку культури, основні прикмети 

якої зберігаються і в подальші часи, сформовано специфічний спосіб організації 

життя і побуту, закладено деякі прикмети українського народного характеру.  

Хрещення Русі було визначним  моментом становлення східно-православної 

культурно-цивілізаційної ідентичності. Занепад Київського князівства, 

розмежування українського народу чужими державно-політичними утвореннями 
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перетворило його на уламок східно-православної цивілізації з прихованою 

культурно-цивілізаційною ідентичністю. Водночас об’єднання північно-східних 

слов’ян навколо єдиновладного центра за золотоординським зразком стало 

підґрунтям для формування російської (євразійської) культурно-цивілізаційної 

ідентичності. Головним досягненням цього періоду було утвердження 

громадського права, яке у наступні часи стає одним із елементів українських 

визвольних змагань. 

  У творчості В. Антоновича проблемі розвитку й становлення держави 

відведено не так же й багато місця. Він веде мову лише в контексті постановки 

національної проблеми та розгляду окремих громадських засад української 

історіософії. Навіть у відомому дослідженні про Литовську державу В. Антонович 

розглядає не державні інституції та будову Великого Литовського князівства, а 

історію сполучення двох культурно-національних типів. У преамбулі до «Нарису 

історії Великого Литовського князівства» він зазначає, що «відношення двох начал, 

етнографічних та побутових, які увіходили до складу Великого князівства 

Литовського, спроби до їх взаємного зближення та взаємний, сповнений часом 

великого драматизму історії Великого князівства Литовського у зазначений період 

часу». Лише в діахронному плані В. Антонович зазначав, що роллю держави як 

політичного каталізатора, що формує пасивну етнічну масу, накидаючи їй 

економічний, культурний та юридичний устрій. Причому якщо цей устрій 

відповідає національному духу оцінює його позитивно, як, наприклад, староруську 

державну  організацію. 

Сформулювавши в історіософії положення про недержавність українського 

народу, В. Антонович не дає відповіді на питання про подальшу історичну 

перспективу розвитку такого «недержавного етносу». Його теза про «брак 

культури» для реалізації національних громадських принципів поширювала ілюзію, 

що для поступального розвитку нації достатньо і певної культурно-національної 

автономії в рамках чужої державної організації. «Бездержавні народності – пише 

В. Антонович – не мріють про утворення окремих держав, але цінують збереження 

свого природного національного типу й мають право розрахувати на те, що 

держава, з якого вони поділяють історичну до долю, дасть можливість зберегти свій 

тип і розвивати його шляхом культури» [2, c. 62]. 

Вивчаючи українську дійсність і причини програних визвольних змагань 

Д. Донцов зазначав, що, власне, «ядром цієї болячки, яка нищила націю» був перш 

за все занепад волі з усіма його негативними наслідками й надмірний в українців 

сентименталізм та провансальський світогляд. Ідеологія «чинного (вольового) 

націоналізму» мала дати відповідь на українські національні недоліки та одночасно 

вказати на такі світоглядні елементи, які в майбутньому забезпечили б оформлення 

українського суспільства в повноцінну націю [1, c.378].  

Національна історіософію В. Антонович доповнювала концепція 

еволюційного прогресизму, одна з головних у системі європейського раннього 

позитивізму першої половини ХІХ сторіччя. Засадовим для неї був погляд на 

людську природу як найважливіший результат еволюційного процесу. Фактично 

концепції ґрунтувалася на двох припущеннях, які сприйняв і В. Антонович. Перше 

з них стверджувало, що людина є абсолютною цінністю або ж носієм абсолютної 

цінності, відтак процес природи в її еволюційності був прогресом настільки, 

наскільки він був упорядкованим і сприяв удосконаленню людської спільноти. 

Друге припущення стосувалося, що людина як дитя природи підлягає її законам і 
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що закони історичного процесу тотожні закони еволюції, тобто що історичний 

процес належить до того самого типу, що й процес природний [Див.: 2]. 

Минуле, взагалі часове, все таки має вплив на нас, затьмарюючи сутнісне – 

призначення України. Перебуваючи у складі польської Речі Посполитої та Росії, ми 

віками боронилися, плекаючи зернятко етнонаціональної самостійності. 

Український народ завжди був самостійним, плекав своє народне слово. В. 

Антонович був за походженням поляком, але вваж себе сином вільного 

українського народу. Він відкрив  в собі українство, як питому демократичну 

націю, демократичну за своїм етнотипом, отже «від природи». Відкрив і впродовж 

всього свого життя доводив , обґрунтовував це своїми науковими працями. 
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Анотація. Аналізуються зміни концепції «кінцевості»ї освіти у відповідності 
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Сучасний світ розвивається: глобалізується, інтегрується, здійснює 

соціокультурну трансформацію на новий рівень своєї цивілізаційної еволюції – 

суспільства знань й тому двигуном цієї світової динаміки є інформаційно-

комп’ютерна революція – тотальна інформатизація і комп’ютеризація усіх сфер 

людського існування, а це зовсім інші умови життя в людській історії. Розвиток 

зупинити неможливо, його треба зрозуміти, засвоїти й очолити, тому у сучасних 

умовах освіта не може залишатися у стані внутрішньої замкнутості та 

самодостатності. Саме у добу глобалізації, стає зрозумілим, що освіта є не 

приватною справою, не результатом особистих уподобань, а соціальною 

технологією виробництва людини, її здібностей та вмінь. Сьогодні людина – як 

фахівець потребує для себе «соціальної захищеності» у ринкових відносинах коли 

вона «продає» свої знання і вміння на ринку праці і таку гарантію може дати їй 

тільки безперервна освіта, як запорука її конкурентоздатності.  

Безперервність у наш час є історичною необхідністю, від повноти усвідомлення і 

ступеня реалізації якої багато в чому залежить подальший прогрес нашого суспільства. 

Освіта побудована на принципі неперервності, найповніше відповідає природі 

високорозвиненої соціально-економічній формації, якою є «інформаційне 
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суспільство», або «суспільство знань». Саме тому істотною рисою нової економіки є 

здобуття і використання нових знань. Як свідчить світова практика, інвестиції в 

людський капітал у економічно розвинених країнах забезпечує від 75% до 85% 

приросту національного багатства, й тому зараз у системі рушійних сил розвитку 

суспільства в цілому найважливішою стає ланка «інформація – інтелект – нація – 

інноваційне суспільство – суспільство знань» [1 с. 57]. Тобто, в таких умовах 

найважливішим у формуванні висококваліфікованого кадрового потенціалу стає якраз 

його інтелектуальна складова. Тому сьогодні перед освітою постало завдання формування 

креативної особистості, здатної до саморозвитку, самостійної професійної діяльності, до безперервної 

освіти, тобто спроможної повноцінно реалізувати себе на всіх етапах свого життя. Проте цей процес 

формування повинен враховувати як індивідуальні потреби особистості так й потреби суспільства. Тому 

пошук співвідношення цих потреб (індивідуальних та суспільних) є міждисциплінарним, адже 

торкається як різних напрямків у філософській науці так і різних напрямків педагогічної, психологічної, 

соціологічної наук. Саме тут й виникає завдання винайти загальний напрямок світоглядно-філософське 

розуміння феномену «безперервності» в освіті і викреслити завдання практичного напрацювання його 

впровадження у різних галузях науки і практичної діяльності. 

Загальноєвропейська тенденція «освіти через усе життя», була остаточно 

сформульована та прийнята у країнах з розвинутою ринковою економікою у середині 

минулого століття. Саме тому ідея «безперервної освіти» або «освіти через усе життя 

серед прогресивних ідей ХХ століття й займає помітне місце, адже її загальнолюдська 

значущість виключно велика, а рішення пов’язані з процесом глибинного оновлення 

освітньої практики у тісному зв’язку перебудови економіки, науки, культури з метою 

досягнення якісно нового стану суспільства. Впровадження цієї тенденції в життя в 

Україні безпосередньо пов’язано з розгортанням болонського процесу. Безпосередній 

зв'язок концепції «безперервної» освіти і болонського процесу проаналізовано в 

монографії «Болонський процес і навчання в продовж життя» авторів: М.Ф. Степко, 

Б.В. Клименко, Л.Л. Поважного [4]. 

У ХХ столітті темпи оновлення техніки, як зазначає Є.М. Малитников, «…стали 

значно перебільшувати темпи зміни поколінь людей. Виникла невидані раніше рухомість та 

змінність суспільного виробництва, яке вимагало постійних змін змісту, характеру і 

спрямованості професійної діяльності. Ускладнилося або зробилося практично неможливим 

ефективне виконання своїх обов’язків представниками цілого ряду категорій працівників – 

від робітника до керівника. В умовах «закінченої» освіти викрилися проблеми 

функціональної неграмотності, технологічного безробіття, виник дефіцит політичних, 

економічних, правових, технічних, соціально-психологічних, екологічних знань, посилилося 

відчуження людини від праці, природи, суспільства, від людини» [1, с. 58; 3, с. 35]. Тобто 

система освіти, яка склалася та переважно функціонує сьогодні (з урахуванням досить 

повільного переходу до ідей «безперервної», а доцільніше, на нашу думку, і 

«випереджальної» системи освіти) поглиблює і соціальні протиріччя, адже зазначені 

Є.М. Малитниковим проблеми та ігнорування досвіду вітчизняної та світової історії і 

культури ускладнюють вибір життєвої позиції для багатьох членів суспільства. Тому 

потреба у постійному оновленні знань, підтримці на достатньому рівні готовності та 

спроможності виконувати соціальні та професійні функції, які постійно ускладнюються, 

обумовили появу різних видів освіти неформальної, продовженої, паралельної, ініціативних 

форм, самоосвіти, які покликані у визначеній мірі компенсувати недоліки сьогоденної 

системи освіти. Тобто об’єктивно склалися умови переходу від «кінцевої» професійної 

освіти до безперервної освіти «через усе життя». 

Сутність поняття «безперервна» освіта або «навчання впродовж життя». 

розкривається у розвідці А.В. Добридень, де вона вказує на 6 аспектів цього 

поняття, зокрема на: 1) Відкритий доступ, з колиски до останнього подиху»: 

незалежно від статі, статусу, попередніх успіхів у навчанні та ін.; 2) Для всіх 
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громадян (приватним особам, їх сім’ям, місцевим товариствам, профспілкам, 

роботодавцям, регіональній владі надається активна роль; 3) Економічна й 

соціальна орієнтація: освічені люди – хороші громадяни і працівники; 4) 

Центральною стобою стає той хто навчається, викладач стає наставником і 

помічником у навчанні; 5) Опора на прозорі стандарти освіти і навчання; 6) 

Навчання впродовж життя дає нові можливості для людини у її житті [2, с. 90]. 

З більшістю яких ми без застережливо погоджуємося, і вказуємо що 

поступово ідея «безперервної» освіти стає аксіомою і вітчизняної освітньої 

системи. Бо динамізм розвитку суспільства виступає реальною першопричиною 

необхідності невідкладної перебудови суспільства, бо умовою нормального 

існування і процвітання будь-якого суспільства є максимальне використання усіх 

індивідуальних здібностей людини, надаючи йому можливості для 

інтелектуального і професійного розвитку. Проте, «непереривну» освіту треба 

розуміти не як механічний рух особистості від дошкільної до загальної середньої, 

професійної, середньої, вищої та післявузівської освіти, підвищення кваліфікації, а 

як гармонійний процес циклічного оновлення особистості на кожному з вказаних 

етапів розвитку. Система безперервної освіти повинна забезпечити адекватність 

змісту освіти вимогам суспільства знань. 

Тому сьогодні у більшості освітніх установ вісної (базової) освіти вона 

організаційно оформлюється у вигляді системи додаткової освіти (курсів додаткових 

професій, факультетів післядипломної освіти, або онлайн курсів МООС), що дозволяє 

оптимально розв’язати основні протиріччя сучасного етапу суспільного розвитку – між 

швидкими темпами прирощення знань і обмеженими можливостями їх засвоєння 

(оволодіння) окремо взятою людиною. Тому сьогодні відбувається зміна освітніх 

парадигм, як суттєва характеристика сучасної інноваційної освіти, яка виявляється у 

появі нових діалектичних та виховних систем, технологій, підходів обумовлює і нове 

ставлення як до процесу освіти, так і значному розширенню його суб’єктів і як 

свідчить аналіз прикладних і наукових досліджень як з проблем філософії освіти так і 

педагогічної інноватики, забезпечення безперервності професійної освіти через 

створення вузівської системи додаткової освіти, більшістю дослідників розглядається 

як нова філософсько-педагогічна концепція [4, с. 59]. Крім того, на думку 

О.В. Хуторського, інновації притаманні будь якому навчальному закладу, є його 

закономірністю, характерною рисою сучасної світової педагогіки [5, с. 7]. 

Нове освітянське поле, що утворилося, поки не монополізоване, воно відкриває 

вищими навчальними закладами у цей час не абияку можливість компенсувати 

багаторічні тенденції демографічного спаду за рахунок якісного і інтенсивного 

розвитку додаткової освіти дорослих. До недавнього часу у якості таких проблем 

розглядалися: 1) потенційне кар’єрне зростання; 2) прагнення до незалежності через 

можливість за допомогою освіти створити власний бізнес; 3) збільшення 

матеріальних прибутків; 4) здобуття більш цікавої та вигідної роботи та ін.. Зараз 

потреба у освіті все більше пов’язується взагалі з можливістю мати роботу, а 

поліпрофесіоналізм розглядається як шанс мати вибір у суміжних видах діяльності в 

умовах жорсткої конкуренції на ринку праці.  

Потреба в освіті проявляється не тільки на рівні окремої особистості, окремої 

організації, а й суспільства в цілому й тому такою актуальною сьогодні є концепція 

«безперервної» освіти, адже навчання протягом усього життя це не забаганка 

окремої особистості, а нагальна потреба і вимога часу. Як свідчить здійснений нами 

аналіз у сфері послуг з перепідготовки і навчання персоналу, погіршення 

економічної ситуації актуалізувало необхідність у випереджальному професійному 
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розвитку, формуванні за допомогою перепідготовки їх готовності швидко і 

адекватно реагувати на зовнішні виклики, своєчасно переходити у перспективні 

професійні сектори у відповідності до вимог економіки «суспільства знань». 
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Анотація. Досліджуються причини та умови впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в освітню сферу, просування освітньо-інформаційнихі 

стартапів, які отримали спеціальну назву «EdTech онлайн курсів, зокрема й масових 

відкритих, безкоштовних онлайн курсів – MOOC. 
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В епоху інформатизації, комп’ютеризації та інтернетизації інформаційно-

комунікаційні технології виступають двигуном як прогресу, так і інновацій в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства. Не залишилася не порушеної і сфера освіти, 

адже, інформаційні технології сьогодні все частіше і частіше кидають виклик 

сформованій структурі освіти і демонструють її застарілий підхід. Тому, за 

твердженням ряду вчених, сучасні освітні проекти, засновані на нових технологіях, 

незабаром можуть замінити й традиційні освітні установи [1-3]. Про це також 

свідчить і аналіз різних зарубіжних інформаційних інновацій, будь то дистанційна 

освіта, масові безкоштовні онлайн курси, «хмарні обчислення» в освіті, є 

серйозним викликом для «традиційної» освітньої системи, може дійти й до того, що 

незабаром пропаде потреба в традиційних освітніх установах, або ж вони будуть 

кардинально змінюватися (сьогодні мова вже йде про те чи можна визнавати 
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документи про закінчення інтернет курсів, як офіційні документи про освіту чи 

підвищення кваліфікації тощо). 

Коли ми говоримо про впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

в освітню сферу та отриманні ефекту від такого впровадження, важливо розуміти, що 

ці технології – це вже не просто додаток до існуючих методів навчання, це засіб, 

який може змінити усі внутрішні компоненти освітньої системи від найпростішого 

змісту освіти до його адміністративних та організаційних форм [1, с. 25]. 

Впровадження нових технологій вимагає перегляду традиційних методик навчання, 

розробки нових технологій навчання, які зможуть спочатку доповнювати традиційне, 

а згодом витіснити деякі застарілі методики. Так зараз дуже активно просуваються 

освітні інформаційні стартапи, які отримали спеціальну назву «EdTech», й обсяг їх 

фінансування за останні три роки збільшилися у 3 рази і досяг 1.1 млрд. доларів. 

Проте в станах СНД такі проекти знаходяться все ще в зародковій стадії, бо їх 

розвитку заважає безліч чинників: 1) «традиційність» освіти; 2), слабо сформована 

структура безперервної освіти; 3) зниження попиту на традиційну вищу освіту 

(причиною якої є мала віддача від вищої освіти і швидке старіння знань). 

Ґрунтуючись на досвіді впровадження інформаційних освітніх інновацій за 

кордоном, можна виділили такі основні вимоги і тенденції, на які ми повинні 

орієнтувати й вітчизняні освітні інновації: 1) Доступність освіти (у цьому пункті 

варто враховувати як соціальну доступність освіти для всіх верств населення, так і 

географічну, й можливість навчання протягом усього життя, незалежно від місця 

розташування і часу); 2) Індивідуалізація освіти. Дослідження 30-річної давнини Б. 

Блума засвідчили переваги індивідуального навчання над лекційним та 

програмованим навчанням (до 98%) [4]. 3) «Війна за таланти». Навчальні заклади 

повинні сформувати і надати на «освітній ринок» свій новий, інноваційний бренд, 

продаючи який вони зможуть залучати талановитих людей до своїх стін. 4) 

«Цифрова революція». Освітні інновації повинні бути тим чи іншим чином пов’язані 

з інформаційно-комунікаційними технологіями. Так можна виділити технології, які 

вносять нововведення безпосередньо в процес навчання – дистанційна освіта, масові 

онлайн курси, електронні бібліотеки; і технології, та які створюють відповідну 

інфраструктуру для їх впровадження.  

В межах цієї розвідки ми зупинилися на технології, яка кардинально змінює 

уявлення про освітню установу і ставить питання про ефективність традиційних освітніх 

установ. Це технології масових відкритих, безкоштовних онлайн курсів (від англ. 

Massive Open Online Courses, MOOC), які з'явилися у відповідь на вимоги сучасного 

суспільства в масовому онлайн доступі до якісних навчальних ресурсів, незалежно від 

місця проживання та їх статусу. Термін MOOC утворюється з чотирьох окремих 

термінів: 1) Massive (масові) – велика кількість учасників курсу з усього світу; 2) Open 

(відкритий, безкоштовний) – будь-який курс є безкоштовним, і будь-яка людина в будь-

який час може приєднатися до нього; 3) Online (онлайн) – всі курси знаходяться у 

відкритому доступі в мережі Інтернет. В курсі використовуються як асинхронні, так і 

синхронні методи навчання; 4) Course (курс). Кожен курс має свої правила, свою 

структуру і свої цілі, які можуть трансформуватися для кожного учасника. Проте, слід 

зазначити, що як і для всіх інноваційних технологій, пов'язаних з самонавчанням, 

важливим аспектом ефективності онлайн курсів є високий рівень мотивації та 

самоконтролю слухача.  

Технологія масових онлайн курсів не з'явилася спонтанно, вона є логічним 

розвитком відкритих освітніх ресурсів та дистанційного навчання. Безумовно, у 
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цього явища є своя історія, проте, нас буде цікавити його характеристика та 

проблематика у цілому світі, з метою впровадження у національній практиці. 

Появи MOOC в освітній сфері можна порівняти з появою Інтернету у суспільстві, 

бо як Інтернет відкрив безмежні можливості у отриманні інформації, так і онлайн курси 

відкривають безмежні можливості для отримання якісної безкоштовної освіти 

(самоосвіти). MOOC – проекти характеризуються наступними ознаками: 1) 

безкоштовністю; 2) масовістю і глобальністю; 3) залученням найкращих викладачів (з 

університетів світу); 4) наявністю елементів традиційної освіти – графіки, розклади, 

іспити; 5) наявністю численних каналів для зворотного зв’язку між усіма елементами 

освітньої сфери: слухач-викладач, слухач-слухач, викладач-викладач; 6) збереженням 

інформація курсів у мережі Інтернет; 7) зміною ролі викладача; 8) використанням 

спеціально підготовлених лекцій. 

Такий підхід у модернізації освіти активно застосовується в багатьох країнах 

світу (особливо США), і MOOC користується особливою популярністю серед 

студентів, наприклад, лідер руху онлайн курсів Coursera, має понад 5 мільйонів 

слухачів з 195 країн [3]. 

Сьогодні за наявністю різних педагогічних підходів до процесу навчання у 

мережі можна виділити наступні онлайн курси cMOOC, task-based MOOC, xMOOC. 

Курси cMOOC використовують коннектівістскій підхід. Мета навчання 

визначається учнем. Експерти вважають, що сMOOC підходить слухачам, 

мотивованим на самостійне навчання, вони є найефективнішим засобом 

безперервного навчання та підвищення кваліфікації. 

У курсах task-based MOOC (засновані на завданнях) в основу покладене 

виконання певного набору завдань. В основі педагогіки task-based MOOC курсів 

лежить поєднання інструктівізма і конструктивізму. 

Курси xMOOC – це курси великих міжнародних університетів. Розробкою 

такого роду курсів займаються професійні викладачі та експерти, вони мають 

чітких навчальний графік, розклад, дедлайни і різного роду атестації слухачів. 

Записатися на такі курси може будь-яка людина незалежно від будь-яких факторів. 

Основним прикладом xMOOC є проект Coursera. 

Реакція освітнього співтовариства на появу масових онлайн курсів 

неоднозначна, як і до будь-якої освітньої інновація, яка змінює зміст освітнього 

процесу, від невдоволення та недовіри (серед людей, які вчилися у межах 

традиційної освіти, до «революційного захоплення» – заперечення значення 

традиційної освіти – аж до пророчення «загибелі університетів». Затяті прихильники 

вважають, що якщо роботодавці почнуть приймати сертифікати таких курсів у якості 

офіційного документу, то попит на традиційну освіту впаде ще нижче. Інші ж 

кажуть, що поява таких курсів – це лише пускання пилу в очі. Проаналізувавши 

літературу про масові онлайн курси, ми виділили такі проблеми, які виникають або 

можуть виникнути при використанні курсів в будь освітній сфері, у тому числі і в 

Україні:  

І. Основна проблема – сертифікація. Перед слухачами постає питання: навіщо 

проходити курси, які не дають нічого, крім знань, (не враховуються у традиційних 

освітніх установах, і що найголовніше – роботодавцями (існує ряд приватних 

рішень, наприклад, у лютому 2013 року The American Council on Education та 

Coursera повідомили, що п’ять курсів Coursera є ідентичними тим, що викладаються 

в університетах, а значить, можуть зараховуватися як альтернативні,проте це 

окреме рішення не розв’язало цього питання, адже, воно повинно вирішуватися на 

глобальному рівні). 
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ІІ. Сумніви у якості навчання, кількість традиційних претензій які 

пред'являються, як до дистанційної освіти, так і онлайн курсам, такі: 1) академічна 

нечесність, у зв'язку з відсутністю нагляду та контролю, коли курс може 

прослухати одна людина, а здати інша; 2) інший характер навчальної взаємодії, 

коли викладач перестає бути єдиним, хто дає знання; 4) обмеженість курсів у 

практичних заняттях і формуванні навичок, зокрема, й креативних (так як 

надаються тільки ті заняття, які можливо перевірити автоматично); 5) доступність 

технологій (зокрема й Інтернету, адже MOOC не є рішенням для тих тисяч 

студентів, які не мають доступу до мережі Інтернет). 

Вузи, як правило, дуже далекі від діалогу зі споживачем таких курсів, не 

розуміючи мотивів для інвестицій в контент такого роду, тому в Україні MOOC в 

явній формі поки не існує крім перших онлайн курсів започаткованих Київськими 

вишами НУ ім. Шевченко та КМА, Українським католицьким університетом та 

Львівською ІР школою (партнери платформи «Prometheus»). Проте, інформаційні 

технології – це наша нова реальність, і від неї нікуди не дітися і поява масових онлайн 

курсів заснована на реалізації сучасних європейських освітніх принципів (зокрема, 

доступності, демократизації, глобалізації, індивідуальності та ін.). 
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Анотація. У статті розглянуто проблему читання як засобу особистісного 

розвитку і зростання. Простежується взаємодія читання і гри, книги і 

комп’ютера, співвідношення дитячої і дорослої літератури. Зосереджено увагу на 

питаннях  рецепції тексту та його виховного впливу на (дитину/дорослого) 

читача.  

Ключові слова: читання, гра, дитяча література, особистість, виховання.    

 

Що таке читання в час комп’ютеризації буття? І «чи поглине комп’ютер 

книгу?» – питав би нас сьогодні ще настирливіше, ніж учора Умберто Еко. Адже 

направду нині важко здивувати когось книгою, новою книгою, що береже запах 

поліграфічної фарби і таємниці незвіданого. В епоху мережевих текстів-

«павутинок» друкована книга на полиці/у руці стає знаком іншування; трохи 
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викликом: і  панівним звичкам, і моді; трохи подивом: майже як експонат музею. 

Дитяче читання – глобальна проблема, що вже стала дискурсом полікультурних і 

полінаціональних контекстів. Чимало дослідників в Україні вивчають дитяче 

книговидання як окрему галузь, що займається аналізом проблем та перспектив 

друку продукції для дітей (Є. Огар, Б. Салюк, Л. Круль, М. Тимошик, Г. Корнєєва, 

М. Славова та ін.). Багато науковців присвятили свої теоретичні й методичні праці 

питанням дитячого читання та дитячої літератури (Д. Білецький, І. Вавілова, 

У. Гнідець, Л. Кіліченко, В. Кизилова, В. Неділько, О. Папуша, Ю. Ступак, 

Б. Чайковський, Б. Шалагінов та ін.). Відтак твори дитячої літератури мають певні 

базові засади: текст має бути коротким за змістом, спосіб викладу – простий і 

зрозумілий, обов’язкова присутність морального аспекту, збагачення новими 

знаннями, а саме видання – доступне, цікаве, правдиве (за Є. Огар) [5, с. 135]. 

Наявність зразків такої видавничої продукції в сучасній Україні мала би 

стимулювати процес дитячого спілкування з книгою. Однак, батькам і вчителям не 

просто заохотити дитину до читання, дати їй належний рівень читацької 

компетентності.     У своїй монографії польська дослідниця 

Ю. Соболевська відводить проблемі дитячого читання окремий розділ, назвавши 

його «Діти потрібні, аби було з ким читати» [7]. Позаяк має бути спільний проект 

родинного читання, а ще краще – спільного родинного пере-читування. Батьки, які 

усвідомлено власним прикладом спонукають дитину читати, започатковують 

особливу сімейну традицію читання. Читання вголос – і не лише немовлятам,  – 

колективізує індивідуальні мовленнєво-образні структури, поетапно розвиває 

увагу, уяву, пам'ять: і того, хто озвучує, і того, хто слухає. Важливо, щоби процес 

читання у сучасному світі метаморфізувався від батьківського «дарування книжки» 

дитині (як речі, як іграшки: що хоче/як може – те й робить з нею) до «дарування 

читання» дитині як свого часу, голосу, свого внутрішнього світу, адже «читання – 

інтимна справа, проте, як і багатьма добрими чи приємними речами, ми хочемо ним 

ділитися» [7, с. 27].  

Упродовж століть у культурному просторі поруч з «Homo ludens» [2] 

утворився тип «Homo legens» [4], хоча, на наш погляд, коли мова йде про дитячу 

літературу, ці поняття мають виступати одним цілим: читання у процесі гри дарує 

радість, гра у процесі читання створює особливу настроєвість, напругу 

психосоматичних потенціалів, і відповідно – бажання перемоги – у читанні це 

оволодіти формою (перші склади, слова у дошкільнят) і змістом прочитаного 

(переказування, відповіді на питання, а згодом навіть над-інтерпретації). Не 

випадково філософ Й. Гейзінга, порівнюючи гру з поезією чи музикою, вважає, що 

атрибутом будь-якої гри має бути інфантилізоване само-зречення гравця, певне 

само-себе-забуття у момент гри, адже «аби дійсно грати, людина повинна грати як 

дитина» [2, с. 225]. Читання як «соціокультурний феномен» [4] теж несе 

реципієнтові/читачеві само-себе-забуття, коли «мистецтво виявляє інфантильне в 

ідеалі бути дорослим» [1, с. 65], себто спонукає читача до само-відкриття 

іманентних, іноді латентних смислів-у-собі-самому. Важко визначити, до прикладу, 

чи казки Г.К. Андерсена призначені лише для дитячого читання, бо ж діапазон 

проблематики виходить за рамки тем дитинства, зміщуючи ракурс на 

атемпоральність «дитячої свідомості» чи «дитячого світовідчуття», де будь-які 

вікові цензи є розмитими позначками. Тим паче, що твори, які увійшли до дитячого 

читання не були задумані їхніми авторами передусім як дитячі: Льюїс Керрол 

«Аліса в країні чудес» і «Аліса в Задзеркаллі», Ернест Гофман «Крихітка Цахес», 

Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький Принц» тощо. Притім, зауважмо, у доробку 
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багатьох «дорослих» письменників є твори для/про дітей, або ж твори, писані у 

зрілому віці з ретроспективою власного дитинства. Класифікація й дескрипція 

таких зразків письма – важливе завдання теорії й історії літератури.  

Бажання читати повинне зростати разом з дитиною у потребу, адже справді 

«бути дитиною – означає не бути дорослим, але дорослішати. Тому бути дитиною 

– означає бути лише фрагментом, моментом великої історії становлення» [6, с. 

177]. Цікаво, що деякі твори для дитячого читання показують процес дитячого 

дорослішання як подорож чи політ: напр., Сельма Лагерлеф «Чарівна подорож 

Нільса Гольгерсона з дикими гусьми», або Річард Бах «Чайка Джонатан 

Лівінгстон». Можна сюди віднести й не-дитячу (не)казку Лесі Українки «Метелик», 

яку ми інтерпретували у своїх попередніх студіях [3]. Дитячий твір як «явище 

транстекстуального смислоутворення» [6, с. 180] демонструє дорослим важливість 

його внутрішніх сугестивних моделей, що регулюють важелі переконання і впливу 

– особливо вагомі у вихованні. Текст також моделює з вікового діалогу поза-

віковий і відповідно поза-градаційний полілог: без чітко визначених ролей і 

шаблонів поведінки, з вільним «ігровим простором» [2, с. 17], де перемагає 

оригінальність і кмітливість, незалежно від віку/статусу/соціальної ролі суб’єктів 

гри (Памела Ліндон Траверс «Мері Поппінс»).  

Комп’ютерні ігри не зможуть замінити ігор книжкових (ігор уяви: у творенні 

образів чи малюнків) чи ігор у книжках (ігор уваги: у відгадуванні загадок, ребусів, 

кросвордів), чи ігор з книжками (перші тактильні відчуття, запах і смак фарби). 

Творіння віртуального світу не здатні поглинути книжку, так само, як нові 3D-ігри 

ніколи не зможуть витіснити давню шахову гру, що нагадує читання: логічна 

покроковість як посторінковість, продуманість і спонтанність ходів, до-заповнення 

порожніх клітинок і текстуальних лакун. Бо шахова гра – «зразок кінцевої 

перемоги, де не виявляється нічого видимого чи такого, чим можна б тішитись, 

окрім самого факту виграшу» [2, с. 62] – близька до книжкової – пройдені ходи-

сторінки не лишають нічого для зовнішньої потіхи, натомість внутрішньо 

збагачують переможця емоційною естетикою і моральною силою.           
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Іванчук Ігор 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Анотація. Патріотичне виховання було предметом дослідження багатьох 

поколінь педагогів. Видатні вчені минулого у своїх працях приділяли велику увагу 

вихованню любові до своєї землі, малої та великої Батьківщини, рідної мови; поваги 

до історичного минулого та формуванню національної самосвідомості.  

 

Патріотизм – це одна із основних духовних і культурних складових 

особистості. Існує безліч визначень патріотизму. Так, О. Абрамчук розглядає 

патріотизм як моральну якість людини, що « виявляється у її здатності 

ідентифікувати себе з рідним народом, у любові та відданості своїй батьківщині, 

потребі в постійному власному духовному й інтелектуальному зростанні заради 

честі і слави своєї вітчизни та готовності за будь - яких умов постати на захист 

національних інтересів свого народу та демократичних цінностей, практичними 

справами зміцнювати могутність і незалежність держави» [1, с. 20].  

Виховання патріотичних почуттів стояло у центрі уваги вчених упродовж 

усієї історії людства. Видатні філософи підкреслювали, що серед загальнолюдських 

якостей, головні – пошана до предків, до батьків, народу, традицій. Платон, у своїй 

праці «Держава» підкреслював, що мета закону «не благо задля якоїсь однієї 

верстви населення,    а добро задля всієї держави» [2, с. 327]. Про виховання 

громадських чеснот та патріотизму писали після античних філософів багато 

мислителів середньовіччя та нової і новітньої історії. 

Однією з важливих складових патріотичного виховання є пропаганда 

української народної творчості. Дослідники М. Лановик і З. Лановик в статті 

«Вивчення української народної творчості у вищій школі» аналізують досвід 

університетів США, Канади, Австралії і роблять наголос на необхідність приділяти 

більше уваги вивченню традицій свого народу [1, с. 38, 43]. При цьому значну 

увагу слід приділяти історії освіти і педагогічної думки в Україні. Безумовно 

широке використання традицій української педагогіки покращить якість вищої 

освіти. А це буде сприяти посиленню міжнародної конкурентоспроможності нашої 

системи вищої освіти в контексті Болонського процесу.  

Вірним патріотом свого народу був велетень української культури 

І.Я. Франко. Своїм полум’яним словом він захищав честь і достоїнство українців. 

На жаль у засобах масової інформації досить мало матеріалів, які висвітлювали б 

героїчні сторінки української історії, на яких молодь могла б учитися. А також 

фільмів українського виробництва, які виховували б патріотизм народу.  

Характерними недоліками стану патріотичного виховання студентів України 

, по – перше, є недостатнє використання змісту соціально гуманітарних дисциплін у 

навчально-виховному процесі; по – друге, ставлення значної частини студентів до 

цих дисциплін як другорядних у їх фаховій підготовці; по – третє, недостатнє 

залучення студентів до патріотичної діяльності та недостатня підготовленість 

викладачів до виховних можливостей у патріотичному вихованні студентів.  

Таким чином, патріотичне виховання студентської молоді є одним із 

найважливіших завдань викладачів вищих навчальних закладів. Оскільки саме 
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вища школа готує не лише професіоналів, а і нову українську інтелігенцію, 

важливою складовою навчально-виховного процесу повинно стати формування 

національної самосвідомості. Це прискорить процес формування української 

політичної нації, сприятиме зміцненню держави та консолідації суспільства.  
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ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 
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 Анотація. Стаття присвячена проблемі формування особистості учнів 

загальноосвітньої школи в умовах глобальних трансформацій у світі. Розкрита 

актуальність і суть проблеми адаптації особистості в сучасному суспільстві. 

Здійснено аналіз суті формування копінг-ресурсу особистості. 

 Ключові слова: інтелектуальна адаптація, глобальні трансформації, копінг-

ресурс, ―Я-концепція‖. 

 

 Загальні сучасні тенденції у глобалізованому трансформуючому світі і 

суспільстві потребують виховання компетентних, психологічно, екологічно, 

валеологічно та географічно грамотних людей, які вміють вивчати оточуючий світ, 

себе в світі, а також вивчати самих себе, свої індивідуальні особливості, власну 

особистість, які завдяки цьому будуть готові до самореалізації у сьогоденні. Цей 

процес в онтогенезі необхідно розпочинати якомога раніше, адже вивчаючи себе, 

світ, дитина стає одночасно об’єктом і суб’єктом пізнання, це створює універсальну 

і унікальну ситуацію у навчально-виховному процесі в загальноосвітній школі. 

 Сьогодні  всі: педагоги і психологи, науковці і практики мають об’єднатись у 

визначенні та вивченні характеру впливу на особистість учня всіх викликів 

цивілізації, основні тенденції процесів у трансформуючому глобальному 

географічному просторі та  у нових нині кардинально змінених геополітичних та 

соціальних умовах. 

 Як перед Україною, так і перед усіма країнами сучасного світу постала 

проблема формування соціальної, економічної і науково-технічної парадигми 

виживання в умовах трансформації у всіх сферах, яка має забезпечити не тільки 

адаптацію до змін дійсності, а і сприяти розвитку особистості.  

 Необхідно враховувати дві основні функції географічної шкільної освіти: 

освітню, виховну. Завдяки географічній освіті формується особистість учня, 



ІІ Міжнародна науково-практична конференція   
«Особистість, суспільство, політика – 2015» 

25 

 

синтезується та інтегрується її світогляд, культура, наукова картина світу, 

можливості самопізнання, самоудосконалення, самореалізації. 

 Слід враховувати особливості нинішнього  етапу становлення людської 

цивілізації, що пов’язані із загостренням комплексу проблем: соціальні національні 

конфлікти, екологічні, економічні, енергетичні кризи тощо. 

 Географія акумулює в собі значний інтегративний інтелектуальний 

потенціал. Вивчення географії учнями в школі дає унікальну психологічну 

можливість формувати в них цілісну наукову картину світу, як її компоненту. 

Формування цілісного образу світу сприяє ефективній адаптації до 

трансформуючих умов геосередовища світу, країни. Без цього не можлива 

соціальна  та інтелектуальна самоактуалізація, самореалізація, формування образу 

―Я у світі‖. 

 Проблемою інтелектуальної та психологічної адаптації особистості у світі 

досліджували Ж. Піаже, А. Ейнштейн, М. Амосов, І. Цехмістро [1; 2; 3; 4]. 

 Успішна адаптація людини у сучасному світі потребує інноваційного, 

системного, інтегративного стилю мислення, розвитку емоційного інтелекту, 

формування наукової географічної картини світу. 

 Своєрідним індикатором адекватності образу світу є стан здоров’я людини, 

рівень душевного комфорту (М.Амосов), успішність  самореалізації у суспільстві, 

потреба самоактуалізації, рівень толерантності як якості особистості [1]. 

 А. Ейнштейн вказував, що створення картини світу є необхідним моментом 

життєдіяльності людини, без цього – неможливе біологічне виживання і соціальна 

самореалізація [3]. 

 Отже навчання географії в школі має особливу психологічну доцільність, 

адже і зміст географії як навчальний предмет і всі психологічні процеси, 

сприйняття, мислення, уява, увага та інше об’єднує єдиний інтегруючий фактор – 

це об’єкт пізнання – оточуючий світ, географічна оболонка Землі та її структурні 

складові, географічні аспекти взаємодії суспільства та природи як єдиної системи. 

 Інтелектуальна адаптація лежить в основі існування та пізнання: особистість 

постійно інтегрує (ассимілює) нові знання та перебудовує свої схеми для 

пристосування (акомодації) до нової інформації. 

 Навчання географії має унікальну можливість для формування всіх 

структурних компонентів особистості і її світогляду, картини світу, характеру, 

спрямованості критичного системного мислення, емоційно-вольової сфери, 

саморегуляції, самоконтролю, самокорекції. 

 Зокрема зупинимось на формуванні стресостійкості як якості особистості 

учня. На характер стресу впливає ряд вроджених і набутих факторів: спадковість, 

ранній дитячий досвід, характер людини, її установки, спрямованість, соціальний 

статус і найближче соціальне оточення. 

 Стрес може бути корисним і шкідливим. Завданням кожної людини, є 

знаходження оптимального для нього рівня стресу. 

 Педагоги, а також батьки не завжди володіють достатніми знаннями і 

навичками, що дають змогу надавати необхідну психологічну допомогу дітям у 

подоланні стресу. Це підтверджує необхідність озброєння педагогів, а при 

можливості батьків та самих дітей, спеціальними знаннями, необхідними для 

формування соціально та психологічно стійкої особистості. 

 Відправною ідеєю в цьому може  бути концепція Н.Сироти, В.Ялтонського, 

яка полягає в тому, що людина, яка володіє спеціальними та особистісними 
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ресурсами, відповідними поведінковими навичками вирішення проблемних 

ситуацій стає найбільш захищеною як у суспільстві, так і в довкіллі в цілому. 

 Поведінка людини це результат взаємодії людини з оточуючим світом. 

Протягом всього життя людина налаштовує поведінковий досвід реагування 

відповідно до умов навколишнього середовища. Поступово вона міняє стиль 

власної поведінки так, щоб результат взаємодії з оточуючим середовищем 

(суспільством, природою) не були занадто травмуючими, а власне поведінка 

ставала більш ефективною (А.Бандура). У дитячому віці цей процес відбувається 

спонтанно і не усвідомлено, а в результаті накопичення особистого досвіду і 

дорослішання ці дії стають все більше усвідомленим та цілеспрямованими.  

 Навчання географії покликане виконати дуже важливе завдання: на основі 

цілісних знань про природу та про себе – навчити дитину взаємодіяти свідомо, 

ефективно, цілеспрямовано з оточуючим світом. В основі такої взаємодії лежить 

інтелектуальна асиміляція та акомодація, про що йшлося раніше. Саме в результаті 

такої взаємодії можуть виникати умови для прояву стресу. Р.Лазаурус досліджує 

проблему, запроваджує поняття „копінг‖ (coping) – подолання стресу, оволодіння 

ним. А саме поведінка спрямована на зменшення або усунення ступеню (сили) 

впливу стресогенного фактора на особистість названа допінг-поведінкою або 

оволодінням поведінкою. Особливості стратегії, які людина використовує для 

подолання стресу, це копінг стратегії, а основою для цього слугує особистісний 

досвід (особистісні ресурси або копінг – ресурси). 

 Копінг – ресурси поділяються на такі види: фізичні (тип темпераменту, 

здоров’я, витривалість тощо); психологічні (самооцінка, локус контролю, 

переконання тощо); соціальні (різні види соціальної підтримки, соціальні зв’язки). 

 Також поділяються копінг – ресурси на особистісні і середові. Головними 

копінг – ресурсам, які дають можливість людині впоратись із стресовими 

ситуаціями, є ресурси особистості: когнітивні копінг – ресурси – знання, спосіб 

мислення, уявлення, які дають можливість адекватно оцінювати вплив оточуючого 

середовища; „Я – концепція‖ – уявлення дитини про себе, самооцінка, 

саморегулювання; можна виділити: когнітивний ―Я – образ‖,  і емоційно-оціночний 

– відношення до себе, переживання, самооцінювання; інтернальний локус 

контролю – здатність і уміння контролювати своє життя і брати відповідальність за 

нього; своїми силами, здібностями; екcтернальний локус контролю: надія на 

зовнішні фактори, випадковість, везіння, містику, фатум, спадковість; афіліація – 

уміння спілкуватись з оточенням, соціальна компетентність; ціннісна мотиваційна 

структура особистості; система поглядів і особистісна позиція відносно загальних 

філософських та психологічних категорій (життя, смерть, любов, віра, горе тощо), 

духовність; емпатія – це уміння співпереживати, накопичуючи при цьому власний 

досвід. 

 Соціальні ресурси: соціальна підтримка (родина, колектив, суспільство); 

соціально-підтримувальний процес – уміння знаходити, приймати і надавати 

соціальну підтримку. 

Успішність адаптації до стресів визначається рівнем розвитку копінг-

ресурсів. Недостатній розвиток спричиняє формування дезадаптивної копінг-

поведінки, дезінтеграції особистості. 
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ІНТЕГРАТИВНА КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ  

ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ОНОВЛЕННЯ ОСВІТИ 

 

Кушнікова Світлана  

КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти» 

 

Анотація. Особистість є не тільки головним суб’єктом соціальної дії, у 

діяльності якої й діяльністю якої відтворюється соціальний світ. Вона все більше 

стає самодобутком у процесі присвоєння своєї загальності. Сучасна освіта 

повинна створювати нові можливості росту сосбистості, саморозвитку, 

саморозуміння в діалозі з іншими, у ситсемі багатьох соціальних зв’язків у межах 

як певного суспільства, так і людства в цілому. Принцип інтегративності 

визначає сутність пізнання, яке вже не є самоціллю, воно стало засобом, 

необхідним лише в тому випадку, коли воно відповідає гуманістичній перспективі. 

Ключові слова: особистість, пізнання, свідомість, інтегративна концепція, 

образ, освіта, гуманізація, суспільство. 

 

На сучасному  етапі розвитку світового співтовариства ми стаємо свідками й 

активними учасниками інформаційного зсуву. Це за рахунок розвитку технологій 

впливу людини на оточуючий світ досягли космічного масштабу. Тому важливо 

формувати якісно нового ноосферного рівня інтелегібельності Особистості й 

Суспільства через якісно новий рівень здобуття, збереження та передачі інформації. 

Не інформація сама по собі, а розвиток комунікативної інфраструктури суспільства 

зі збільшенням суспільного суб’єкта прийняття й реалізації відповідних рішень 

сприятиме адекватним відповідям людства на грізні виклики часу. 

Принцип інтегративності полягає в розкритті субстанціональної єдності 

відмінних, протилежних властивостей і явищ рального світу. Ці протилежності 

завжди виступають різними гранями одного цілого. Принцип інтегративності 

більше сприяє переходу пізнання нами будь-чого як цілого на більш високий рівень 

– синкогніцію. При цьому вихід на більш високий рівень не означає знаття та 

заперечення того, що становить тезу й антитезу (як це відбувається за Гегелем), 

останні зберігаються і як явища, і як предмет філософської рефлексії. Цей принцип, 

на нашу думку, більше прийнятний у соціально-філософському дослідженні, ніж 

принцип єдності та боротьби суперечностей. 

Основний шлях до такого бажаного стану лежить через сучасну освіту. 

Інтеграція «вбудованості» нашої особистості у дійність починається від 

простого визначення: хто Я?, де Я?, навіщо Я?  І продовжується створенням образу 

найближчого і (чи) віддаленого майбутнього, усвідомлення яких обов’язково 

актуалізує спогади про минуле. Свідомість сприймається особистістю як 

безупинний потік, на який вона, як правило, не зауважує, оскільки спогади світ 
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«крізь» свідомість, якщо тільки сама не перетворить власну свідомість на предмет 

спостереження і вивчення. Проблема людини завжди посідала центральне місце у 

філософії. Сократівське звернення до людини «Пізнай себе» багаторазово 

повторювали філософи всіх часів. У роздумах Платона, Арістотеля простежуються 

основні методологічні підходи до теоретичного розв’язання проблеми становлення 

особистості в контексті взаємовідносин «природа-індивід-суспільство». Цей ряд 

можна продовжити іменами таких відомих західноєвропейських філософів 

середньовіччя, як Августин, Фома Аквінський; Відродження: Піко делла 

Мірандола, Фічіно, М.Кузанський, Мартін Лютер; Просвітництва: Г.В.Лейбниць, 

Д.Локк, Д.Дідро, Х-Ж.Руссо; представники німецької класичної філософії: І.Кант, 

Г.Гегель та представники філософії нового часу К.Маркс, Ф.Енгельс, М.О.Бердяєв, 

Н.О.Лосський, С.Л.Франк. 

Сьогодні потрібно орієнтуватися на розвиток соціальної інституції освіти в 

умовах динамічного мінливого суспільства, що може сприяти подальшому 

розвитку освіти в Україні. Є суперечність між основними тенденціями розвитку 

сучасної освіти – тенденція до гуманізації та денденція до глобальної 

тоталітаризації. Сучасна освіта України не тільки зберігає основні риси, притаманні 

освіті аграрного та індустріального суспільства, перш за все – авторитарність, але 

за умови глобальної інформаційної цивілізації може стати невід’ємною частиною 

того, що суспільство контролюватиме  особистість  як основну виробничу силу. 

Важливим чинником розвитку освіти України в напрямку гуманізації виступає 

соціальна філософська рефлксексія сучасної освіти в сучасному суспільстві на 

основі сучасних уявлень про особистість та умови і цінності її буття. 

У контексті сходження філософії до особистості особливу значимість 

набуває «прорив», який здіснив у цьому напрямку І.Кант, який визначив людину  

як суб’єкта, здатного «починати ряд подій з самого себе». Фундатор німецької 

класичної філософії створив етичну систему, в основі якої лежать дві основіні ідеї – 

безумовної самоцінності особистості людини й обов’язку. Моральний закон, який 

він сформулював(славнозвісний категоричний імператив Канта), наголошує: 

«вчиняй тільки згідно з такою максимою, керуючись якою, ти матимеш змогу 

побажати, аби вона стала всезагальним законом»[4, с.260]. Друга формула того ж 

морального імперативу наголошує: «вчиняй так, аби ти завжди ставився до людства 

і в своєму обличчі, і в обличчі будь-кого іншого, так як до цілі й ніколи б не 

ставився до нього... як до засобу»[4, с.270]. Так, саме у Канта вивляється дуже 

важлива тенденція визволення буття людини від потобічного метафізичного(як 

ідеалістичного, так і матеріалістичного) суб’єктивізму. «Всі успіхи в культурі, які є 

школою для людини, - писав він, - мають за ціль застосувати щодо життя набуті 

знання й навички. Проте, найголовніша річ у світі, до якої ті пізнання можна 

застосувати, - це людина, бо вона для себе – своя ціль» [5, с. 511]. 

Внесок Г.Гегеля у філософію, яка теж «піднімається до особистості», 

полягає насамперед у тому, що він вперше зробив спробу визначити дух не тільки 

як незмінну субстанцію, але й як процес його суб’єктного саморозкриття в 

світотворчості й історії любдства: «Природа духу полягає в тому, що він сам 

створює себе таким чином, що засіб наявного буття свторюється суб’єктом у 

вигляді узовнішнення, яке покладене ним самим» [2, с.44-45]. Мета розвитку 

людства, на думку Г.Гегеля, полягає в тому, щоб «індивідуум, який відчуває свою 

субстанціональність: поклав себе як суб’єктивність, оволодів би собою й став би 

для себе владою над самим собою» [2, с.132]. 
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В той же час в суспільній свідомості формується образ гуманістичної освіти, 

яка буде максимально сприяти самоактуалізації особистості як основної суспільної 

цінності. 

Французький представник екзистенціалізму Ж-П.Сартр вбачає в підкреслює 

унікальність особистості, спираючись для цього на поняття «образ». Розуміння 

образу подається без удавання до його реконструкції в уяві за аналогією з речами 

предметного світу. «Чиста та апріорна теорія, - підкреслює Сартр, -  перетворює 

образ на річ. Тоді як внутрішня інтуїція сповіщає нам, що образ не є річчю» [7, 

с.101]. Людина, на думку Сартра, - це істота, «яка спрямована у майбутнє та 

усвідомлює, що вона проектує себе у майбутнє. Людина – це, насамперед, проект, 

який переживається суб’єктивно, якщо існування справді передує сутності, то 

людина відповідальна за те, чим вона є. Таким чином, екзистенціалізм віддає 

кожній людині у володіння її буття і покладає на неї повну відповідальність за 

існування» [6, с.323].  

Сартром пропонується нове визначення гуманізму: «Людина постійно 

перебуває поза собою. Саме роектуючи себе й гублячи себе ззовні, вона існує як 

людина. З іншого боку, вона може Існувати, прагнучи тільки трансценентних цілей. 

Стаючи таким виходом за власні межі, схоплюючи об’єкти тільки у зв’язку з цим 

подоланням самої себе, вона перебуває в серцевині, в центрі цього виходу за власні 

межі. Немає ніякого іншого світу поза людським світом, світом людської 

суб’єктивності. Цей зв’язок констатуючої людину трансцендентності (не в тому 

сенсі, в якому транмцендентний Бог, а в сенсі виходу за власні межі) та 

суб’єктивності ( у тому сенсі, що людина не замкнена в собі, а завжди присутня в 

людському світі) й є тим, що називається екзистенційним гуманізмом»[6, с.343-344] 

Пошуком внутрішніх резервів екзистенціалізму знаменується творчість 

італійського філософа Ніколо Аббаньяно («Структура екзистенції» 1942), 

«Позитивний екзистенціалізм» (1948). Провідною темою його філософії стає 

дослідження екзистенції як свободи. Відмовляючись від будь-якого метафізичного 

чи онтологічного обгрунтувння свободи, Аббаньяно розглядає свободу навіть не 

ситуаційно. Для нього свобода набуває антропологічного визначення – бути для 

людини відкритою проблемою. 

У ході постановки проблеми кожна людина приходить до осягнення 

парадоксу свободи. «Та сама ситуація, яка детермінує її (людину), вимагає від неї 

свободи» [1, с.147]. 

Позитивна концепція екзистенціалізму вносить уточнення у визначення 

свободи через вибір, який має бути фундаментальним для вільної людини. 

Гуманістичний пафос позитивної концепції екзистенціалізму полягає в подоланні 

апокаліптичного жаху, яким просякнуть світосриймання класичного 

екзистенціалізму. Покласти край його відтворенню в західноєвропейській філософії 

– означало вивільнити людину від страху й повернути обличчям до свободи, до 

свідомої відповідальності за неї як найвищу гуманістичну цінність [1, с.157]. 

Екзистенційна концепція суб’єктивності поглибила протистояння мислення 

життю й тому наштовхнулась на проблеми, які ведуть до деградації мислення. 

О.Больнов пропонує новий підхід тлумачення розуміння, позбавлений 

надмірностей сцієнтизму та антисцієнтизму. Для подолання методологічних 

ускладнень висуваються три умови розуміння: 

1. Протистояння предметності, здатність людини чуттєво сприйняти 

опір, який предментість чинить її діяльності. 
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2. Інтерсуб’єктивність як здатність людей протиставити світу 

предметності світ свого спілкування. 

3. Взаємозв’язок пізнання сутності речей з «внутрішньою правдивістю» 

людини, яка пізнає [8, с. 140-141]. 

Звертаючись до прагматистського тлумачення практики, О.Больнов вважає, 

що предметний погляд пізнаючого інтелекту не здатний осягнути сутності житя. 

«Життя,- пише він, - не охоплюється засадами теорії» [9, с.38]. Єдиний шлях до 

цього антентичного пізнання пролягає через деформацію теоретичних уявлень про 

світ. Ця деформація «розумної» картини світу відбуватиметься при зверненні до 

пізнавальних можливостей, закладених у людині самою природою. Такими 

антропологічними властивостями є воля, почуття, перживання, розуміння. 

Поглиблене дослідження природи чуттєвого світосприйняття, інтуїтивного 

споглядання, переживання культурних цінностей приводить філософа до 

антропологічного розуміння суб’єкта – людини. 

Ідеї позитивного подолання екзистенціалізму були покладені в основу 

«теорії навчання», світоглядні й методологічні засади якої були вперше 

сформульовані О.Больновим у праці «Сутність настроїв»[3, с.143]. Він вперше 

звеонув увагу на те, що такі базові поняття класичної педагогіки, як сумління, 

обов’язок, честь, у тоталітаоній системі зазнають значного викривлення і, як 

відчужені надособистісні цінності, можуть спрямовуватись пануючою ідеологією 

проти самої людини для маніпулювання її внутрішньою мотивацією. Незмінним у 

своєму гуманістичному потенціалі залишається лише душевний настрій всіх тих 

людей, які оточують особистість. Саме особистість, як носій і реципієнт настроїв 

людей, її здатністьдо співчуття виступає надійною засадою, на основі якої має 

здійснюватися виховання. Проте реалдьний виховний процес відбувається не у 

філософській абстракції, він просто немислимий у соціальному вакуумі. Тому 

важливою його компонентою є сама «педагогічна атмосфера» довіри, надії й 

сподівання на краще майбутнє. До понять, що характеризують процес научіння, 

залучаються поняття «відкритість людини», «розуміння», «комунікація», «діалог», 

«взаєморозуміння», а також «самотність», «криза», «зустріч», «довіра до світу 

життя», «надія». Особливого значення надається часовим і просторовим 

координатам, в яких відбувається природний плин радісних і сумних настроїв. У 

просторовому сприйнятті підкресюється самоцінність переживання власного 

зв’язку з батьківським домом. На цьому позитивному емоційному тлі 

надбудовується почуття любові до Батьківщини. Сукупно ці почуття визначають 

масштаб людського виміру простору. Житло, захищений простір стають 

онтологінчою підставою для людської довіри світу. Наголос при повороті 

педагогки до філософської антропології робився на вдумливому відтворенні 

адаптивної здатності людини, тактовному стимулюванні її впевненості у власних 

здібностях і життєвій силі, а також у спроможності реалізувати їх на благо іншим 

людям. 

Оскільки зв’язок чи інтеграція особистості з собою й іншим відбувається в 

безупинному потоці свідомості, то нові явища, на яких свідомість спочатку 

фіксувалася, стають звичними, спрощуються і заміняються символами. З одгого 

боку, це спрощує роботу свідомості з опанування новим, але, з іншого боку, 

виникає небезпека «ковзання» свідомості по дійсності, це приводить до 

ігнорування особистістю багатьох, в тому числі й дуже важливих «сигналів» 

дійсності. В результаті відбувається дезінтеграція особистотсі.  
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Сучасність оголошується епохою відкриття Особистості, яка здійснює 

перехід від емпіричного й об’єктивуючого трактувань особистості до її тлумачення 

як  «трансцендентного ядра» - самототожності, що відкрита до змін, коли в якості 

основного феномену розвитку й саморозвитку людини виступає глибинний, 

іманентно притаманний її душі неспокій за власну й загальну долю. 

Самототожність, у свою чергу, досягається тільки постійним пізнанням та 

трансформацією людиною свого образу -  своєї особистості. У сучасних 

філософсько-соціальних концепціях мова йде також  становлення нового, «персоно 

центристського» етносу, де існує рівноправність і рівноцінність особистостей, 

соціальних груп, людських спілок. Саме ці концепції й повинні складати, на наш 

погляд, світоглядну засаду сучасної соціальної практики, насамперед – сучасної 

освіти. 

Висновок. Освіта завжди була основним соціокультурним механізмом, який 

Людство як цілісний суб’єкт життєдіяльності створює і використовує для пізнання 

дійсності та цілеспрямованого впливу на хід свого розвитку. Але саме в умовах 

інформаційної цивілізації, коли основною виробничою силою виступає саме рівень 

освіченості особистості – як поєднаня її інтелекту, знань, умінь(перш за все – 

комунікативних) та навичок з позитивними особистісними якостями, уміння 

самостійно розпоряджатися своїми знаннями та уміннями в умовах інформативного 

і глобалізованого світового ринку. Тому джерелом розвитку освіти як соціальної 

інституції стає її взаємодія з суспільством. При цьому будь-яка зміна взаємодії 

поміж ними повинна поетапно, за «принципом доміно», проникнути в систему 

внутрішніх зв’язків освіти й перетворити їх. Тільки після цього освіта може вийти 

на новий рівень взаємодії з суспільством. Факт подібної консервативності, 

інертності суперечливий: з одного боку, освіта завжди відстає від реальних потреб 

суспільства, але, з іншого боку, саме освіта виступає найбільш живучою системою 

в умовах соціальних криз, зберігаючи і підготовляючи грунт для наступних етапів 

суспільного розвитку.  Тому, сьогодні основні риси освіти як соціальної інституції 

відображають її зростаючу роль у житті суспільства, її можливості в значно в 

більшій мірі, ніж раніше, ініціювати розвиток соціуму. 
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ТРАКТУВАННЯ БЛАГОДІЙНОСТІ  

В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 

 

Ляднева Анастасія 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

 

Тезисно представлено огляд історичних особливостей філософського 

осмислення проблеми благодійності  у руслі філософських концептів античності. 

На основі здійсненого філософського аналізу показано характерне для кожної 

філософської школи  ставлення до досліджуваної проблеми. Аналізується 

трансформація благодійності у спектральній площині між сотеріологічним та 

паліативним полюсами варіацій феномену. 

Ключові слова: благодійність, любов, щастя, справедливість, моральна 

цінність вчинку, специфіка соціального буття, ідея людинолюбної держави. 

 

Зародки засад демократичної основи благодіяння знаходимо в цивілізаціях 

Західного Світу, в якому на противагу Сходу, феномен благодійності переживає 

ідейно-смислову революцію трансформуючись від есхатологічної ідеї спасіння 

людства у державний обов’язок. Саме в античній Греції набула продовження й 

розвитку ідея благої, людинолюбної держави як впорядкованого космосу, що є 

втіленням добродіянь громадян.  

Фактично, першим філософом моралістом-просвітником, який присвятив 

себе людським  проблемам, є Сократ. У бесідах і дискусіях філософ звертав 

головну увагу на пізнання сутності доброчинності. У зв'язку з цим він ставить 

запитання: як може бути моральною людина, якщо вона не знає, що таке 

доброчинність? Для Сократа знання того, що саме є «моральним», – передумова 

морального життя і досягнення доброзичливості. За Сократом, мораль зливається зі 

знанням, при чому  істинна моральність – знання того, що є благо. Разом  з тим 

благо є корисним для людини, що допомагає їй досягти блаженства і життєвого 

щастя, яке розумілось як справжня турбота про душу [4, c.53]. 

В теоретичному спадку Платона ми знаходимо численні підходи до 

осмислення природи благодійності. Як правило, філософ не аналізує поняття 

благодійності спеціально, а вводить його у зв’язку із викладом своїх уявлень про 

світобудову, сутність людської діяльності, специфіки соціального буття. 

Платон сприймав благодійність як органічну державницьку істоту, в якій 

існування протилежностей можливо лише за рахунок взаємовпливу з полярною 

матерією, що й пояснює його ставлення до громадян такої держави - «... речам 

подібним між собою необхідно існувати у ненависті та ворожнечі, а самим 

неподібним – у дружбі; бо бідному треба бути другом багатого, слабкому -  

сильного, заради піклування ним, хворому – другом лікаря, і взагалі – незнаючому 

необхідно любити знаючих і дружити з ними» [5, с. 253-254].  

За Платоном, одним із  мотивів  благодіяння  є прагнення людини до 

безсмертя, і разом із тим розуміння обмеженості свого земного життя. Якщо ж 

основним механізмом реалізації благодійного потенціалу постулюється любов як 

вихідний принцип народження всього нового, то плідність благодіяльної творчості 

характеризується народженням «дітей» як у прямому значенні цього слова, так і в 

метафоричному.  Проте, до  кінця життя погляди філософа на проблему творення 

благодіяння дещо змінюються, і в «Законах» Платон приходить до песимістичних 

висновків, що людина – це придумана богом лялька, котра лише опосередковано 
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причетна до істини. Вона повинна з радістю присвятити себе богу, усвідомивши 

свою участь у прекрасній божественній грі. 

Побудова соціальної теорії посіла значне місце й у творчості  учня Платона – 

Аристотеля. Аристотель першим проаналізував структуру людської поведінки. За 

Аристотелем, моральна цінність вчинку обумовлена характером мети і 

відповідністю результату його першочерговому наміру. Тільки та людина, яка 

навмисно, а не випадково здійснила справедливе чи добре, заслуговує на повагу [5]. 

В контекст загальнофілософських проблем, що підіймає  Аристотель, органічно 

вписуються його погляди на проблему справедливості. За його словами, цей термін 

має багато відтінків і означає як справедливість взагалі (правильну поведінку 

стосовно інших з погляду норм права, звичаїв або суспільної думки), так і 

доброчесність правильної поведінки стосовно інших [4, с. 198]. Справедливість у 

вузькому розумінні він тлумачив як особливу етичну доброчесність.  

Намагаючись зрозуміти природу і суть благодійності, Аристотель 

послуговується ще одним грецьким поняттям абсолютного блага – щастям, що 

презентується як розумна діяльність людської душі. Воно досягається через 

опанування доброчесності , яка для нього є «нормальним розвитком природних 

спонукань» [1, с. 17], тобто вважається природно притаманною людині (на 

противагу платонівській концепції, де метою людського існування висувається 

саме досягнення доброчесності, за допомогою якого людина наближається до Бога). 

Таким чином, аристотелівська постановка питання щодо феномену благодійності  

мала дві важливі особливості. По-перше, вона  розглядала дистанцію між 

благодійністю  і моральною цінністю вчинку благодіяча,  як свідчення справжності 

благодіяння. По-друге, Аристотель вивів проблему за межі простої констатації 

монетизації благодіяння, як шляху до есхатологічного спасіння. Його порівняння 

раціонального і благочестивого людського щастя, породженого державним правом 

і створеного людиною стали основою для всіх подальших зіставлень та 

диференціацій, що стосуються мотиваційних аспектів феномену благодійності. 

Знехтуваний грецькою класикою індивідуалізм,  знайшов  своє застосування 

в Стародавньому Римі, що дало поштовх  до формування нових світоглядних 

положень  благодійності у межах класичних давньоримських парадигм 

філософування.  Якщо попередні античні вчення вважали головним засобом 

морального удосконалення індивіда його включення у громадську спільноту, у 

життя поліса, свого народу, то тепер, навпаки, умовою доброчесного і щасливого 

життя філософи вважають звільнення індивіда від влади зовнішнього світу, і, перш 

за все, – від політично-соціальної сфери.  

Благодійність античного світу була невіддільна від загального 

соціокультурного контексту епохи. У Древній Греції благодійність була включена в 

систему полісних чеснот, поряд з воєнним безстрашшям, були розум, 

поміркованість, помірність і справедливість. Античний Космос був побудований за 

образом людини. Краса і добро в античному світі сприймались як неподільна 

єдність (це відобразилось у спеціальному понятті «калокагатія» – 

«прекраснодобрий»). У давньоримській імперії чаша філософських терезів 

схилилась у бік індивідуальності, що сприяло піднесенню етичних міркувань щодо 

постаті благодійника й заклало фундамент морального кодексу взаємовпливів 

благодійника та дотримувача блага. В той же час поєднання філософського 

мислення з іншими видами духовного досвіду: містикою, релігією, міфологією, 
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сприяло сакралізація філософії. Це стало об'єктивним передчуттям нового 

(християнського) світовідчуття. 

Так, римський політик і філософ Марк Tуллій Цицерон, передбачаючи 

ісихазьку  парадигму в православ'ї пише, що благодійність є «більш легким 

способом дії, особливо заможної людини, але більш прекрасним і більше гідним 

хороброї та славетної людини» [5, с.255]. Думки мислителя відбивали політичні 

теорії та світосприйняття характерні для римського суспільства того часу та 

значною мірою вплинули на подальший розвиток благодійності, як форми 

соціального буття. В той же час, Цицерон вказує й на необхідність дотримання 

першого «кодексу» благодійника, вказуючи, що здійснюючи благодіяння необхідно 

виходити з двох постулатів справедливості: «По-перше, нікому не завдавати 

шкоди; по-друге, служити суспільній користі» [5, с. 144]. Цицерон стверджує, що 

творіння блага за допомогою добрих справ призводить до двох позитивних 

наслідків у суспільстві: залучення нових помічників, у яких аналогічна modus 

agendi
1
 та власне набуття досвіду в благодіянні. 

У трактуванні Сенеки, благодійність - це діяння, що виключає будь-якиц 

корисливий розрахунок (в тому числі і розрахунок на подяку або публічну 

вдячність), а тому її моральний сенс - не тільки в готовності допомогти, але і в 

готовності подолати власний егоїзм.Філософ допускає певну автономність митця 

благодійництва  як суб’єкта процесу соціальної допомоги. Проте важливим є і те, 

що при наслідуванні відбувається відтворення гармонії, що існує у світі людських 

взаємовідносин. Сенека, вже в імперську епоху приділяє увагу деяким етичним 

обмеженням благодійності: «Благодіяння приймається з таким же почуттям, з яким 

надається, тому не слід надавати його зі зневагою ... Особливо, благодіяння не 

повинно бути образливим» [5, с. 15]. Це говорить про те, що взаємини благодійника 

і благоотримувача повинні бути рівними і поважними. Як і Цицерон, Сенека 

виступав проти благодіянь «заради власної користі, вигоди та марнославства» [3, с. 

83]. 

Дохристиянський період благодійності цікавий тим, що основуючись на 

філософських концепціях стародавньої Греції та Риму в соціальних системах 

відносин сформувалося структуроване ставлення до тих, хто потребував допомоги. 

Відповідно до системи функціональності, благодійність відігравала компенсаторну 

функцію суспільства, як паліативний засіб, за допомогою якого правлячі класи 

намагалися затушувати, пом'якшити існуючі класові суперечності, виправдати 

соціальну нерівність між людьми, а також як певний ілюзорний спосіб подолання 

відчуження найбідніших членів суспільства від коштів, виробництва, надаючи 

адресне покращення соціального становища вразливих верств суспільства. Праці 

дослідників засвідчили, що феномен благодійності на той час розглядався як 

основний фактор соціальної допомоги в державі, «…як рятівний інструмент 

послаблення соціальної напруги» [2, с. 5]. Мабуть в тому й споглядається 

абсолютна цінність філософських ідей часів античної Греції та Риму, адже 

світоглядні паростки тогочасного філософування варіацій благодіяння розквітають 

й у сьогоденній європейській цивілізації. 
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Проблема взаємовідносин окремої людини і тієї соціальної спільноти, в якій 

вона живе, завжди перебувала в сфері наукових пошуків дослідників, адже проблему 

людини в філософії не можна ізолювати від вирішення важливих питань суспільного 

розвитку. Загалом, серед дослідників, які звертались до цієї проблеми, слід назвати 

Г.М.Гака, який значну увагу приділив у своїх працях аналізу понять, сферам прояву 

індивідуальності та колективності, джерелам та умовах їх формування [1]. 

В процесі історії видозмінюється як суспільство, так і його складові – 

індивіди, змінюються відносини в системі «індивід – суспільство». Так, в умовах 

первісного ладу у примітивних колективах існувала нерозчленована єдність та 

злитість індивіда зі спільнотою. Виокремлення людини із общини не відбувалось, і 

проблема «людина – суспільство» не була актуальною. Цей устрій визначався, 

насамперед, економічними умовами первісного ладу, був результатом слабкості 

окремої особистості. Приватна власність взагалі не була відома, і на ранніх етапах 

розвитку людства окрема людина виступає безпосередньо колективним індивідом, 

зливається з родом, общиною, не усвідомлює себе відмінною від колективу. Навіть 

статеве життя перебувало у владі інстинктів. Шлюбу і сім’ї в сучасному значенні цих 

слів не існувало, господарював проміскуїтет – безладні статеві стосунки, жінки 

належали всім чоловікам. 

Поступово змінювався характер взаємовідносин суспільства та індивіда, 

причому характер взаємовідносин визначається, насамперед, розподілом праці, 

виникненням приватної власності, розшаруванням суспільства на класи. 

Ускладнення системи суспільних відносин та соціальних зв’язків сприяє 

усвідомлення самостійності окремого індивіда та виокремлення його з спільноти. 

Наукові досягнення, накопичення матеріальних і духовних цінностей в культурі 

людства висувають перед окремим індивідом завдання засвоєння суспільно-

історичного досвіду. Процес безперервного розвитку людства здійснюється через 

відтворення індивідом історично сформованих функцій людини. Накопичення 

людиною досвіду одночасно є і результатом, і умовою виробництва та соціального 

буття в цілому.  

В досвіді поколінь, в процесі становлення особистості, у перетворенні 

соціальних родових характеристик існує можливість неспівпадання розвитку 

суспільства та окремої людини. Процес становлення особистості в рамках 

соціального цілого досить суперечливий та неоднозначний, протиріччя виявляються 

в розшарованому суспільстві, де розвиток індивіда, перетворення його в соціально 

значиму особистість є моментом виділення окремих соціальних груп у суспільстві. 
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Індивід асимілює спосіб буття певного суспільного прошарку. Ми спостерігаємо 

гостре виявлення протиріч в сучасному суспільстві України: вони виявляються між 

об’єктивними вимогами суспільства і суб’єктивними намірами індивіда, які ним 

усвідомлюються як протиріччя між тим, ким є індивід, який він має статус, і тим, ким 

від міг би бути. Політичні події 2014 року, Євромайдан, масові заворушення, 

звільнення ряду посадовців під тиском народу через невиконання ними службових 

функцій, гостро демонструють агресивну фазу конфліктів – як внутрішньо 

особистісних, так і міжособистісних та міжгрупових. Якщо людина включена в 

жорстку систему стратифікаційних відносин, підкорюється їм, і не здатна чи не має 

можливості через соціальне придушення проявити творчість, ініціативу, то всі її 

особисті відносини, індивідуальна поведінка, формується за типом групових норм, 

способів життєдіяльності, світосприймання і стандартів певної соціальної групи. 

Саме соціальні умови, які характеризуються антагонізмами, нівелюють особистість 

як таку, придушують природні задатки і не дають їм розвиватись у здібностях.  

Особистість формується лише у соціальному процесі, соціальні умови 

детермінують всі властивості особистості. Людина за походженням – колективна 

суспільна істота, і може існувати лише у суспільстві. Сумісне життя та співпраця з 

іншими людьми в будь-якому випадку і для кожної окремої людини є основною 

передумовою її існування, фізичного, психічного та морального розвитку. 

Суспільство впливає на людину, однак і людина здійснює зворотній вплив на 

суспільство. Кожна окрема людина є окремою завдяки тому, що співвідноситься з 

іншими людьми, соціальними групами та суспільством в цілому. Лише у співпраці з 

іншими у ринковому середовищі нова економічна людина отримає можливості для 

свого вдосконалення однак умови для цього має створити саме держава. Сутність 

нової економічної людини визначається сукупністю ринкових відносин, 

особливостями конкурентного середовища. Ринкове суспільство – це складний 

організм, який характеризується не лише ринковими виробничими відносинами, але 

й політичними, правовими, державними, національними тощо. На формування нової 

економічної людини впливає вся сукупність існуючих суспільних відносин, адже 

об’єктом, на який впливає людина, є сама ж людина, інші учасники ринку, їх спосіб 

дій і поведінка в цілому. Виробничі відносини, як і відносини людини до речі, за 

своєю суттю являють собою протиріччя, сторонами яких є люди; впливаючи один на 

одного, вони самі змінюються. Одна сторона протиріч заперечує іншу, і сама 

одночасно заперечується. Нова економічна людина повинна бути такою системою, 

дії та поведінка якої є вибірковими: з одного боку – творчою, ініціативною, з іншого 

– передавати суспільний досвід, накопичений попередніми поколіннями. 

Так, соціальний досвід ми не можемо отримати у спадок в прямому значенні 

слова, адже людина отримує у «спадок» при народженні  лише комплекс задатків, які 

можна розвивати шляхом власного соціального досвіду. Людина набуває 

особистісних характеристик лише в процесі активної «зовнішньої» діяльності, однак 

разом з тим це відбувається завдяки її «внутрішній» суб’єктивній активності, в 

результаті якої вона себе сама конструює. Тому суспільство не є по відношенню до 

людини деякою «зовнішньою субстанцією»: немає суспільства поза індивідами, і 

немає індивідів без суспільства. Однак ринкове суспільство не є просто сукупністю 

індивідів, які перебувають у хаотичному русі: формуються відповідні соціальні 

відносини, соціальні інститути, в рамках яких можна зрозуміти місце, зміст і форму 

діяльності конкретного індивіда. 

Соціальне спілкування, в процесі якого формується ринкова особистість, є 

основною сферою її ж прояву. По відношенню до нової економічної людини 
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конкурентне ринкове середовище виступає як зовнішня сила лише в тому розумінні, 

що джерело формування нової економічної людини знаходиться в тих ринкових 

суспільно-економічних відносинах, в яких вона опиняється, коли вступає на шлях 

самостійного життя. Ці соціальні відносини стають внутрішнім змістом нової 

економічної людини, вони формують її психологію, погляди, стимулюють поведінку. 

Соціальність формує таку людину: в процесі спілкування люди доповнюють та 

збагачують один одного своїм життєвим досвідом, індивідуальними досягненнями, 

які мотивують людину до руху вперед, до само актуалізації, до вияву власної 

індивідуальності через результати своєї діяльності. Суспільний досвід людина  

закріплює в матеріальних засобах.  В індивідуальному ж розвитку особистість 

постійно розширює своє спілкування з іншими: від сім’ї до встановлення зв’язків з 

членами суспільства. Соціальність особистості веде до формування її суспільних рис. 

Кожен індивід – це своєрідне дзеркало свого часу. Так, нова економічна людина – це 

дзеркало ХХІ століття. Людина не може відноситись до свого середовища, не 

усвідомлюючи своїх зв’язків, за своєю природою тенденції розвитку соціальності 

особистості та розвиток її індивідуальності не суперечать одне одному: це сторони 

одного і того ж процесу розвитку людини, які між собою доповнюються. Нова 

економічна людина втілює у собі природу конкретно-історичного соціального 

середовища України в ХХІ столітті; вона представляє собою цілісний організм, це 

ринкова особистість свого часу, яка, як сукупність суспільних відносин, 

характеризується розмаїттям якостей, серед яких однією з найголовніших є якість її 

як члена ринкового суспільства.  

Говорити про сутність нової економічної людини можна говорити на основі 

вивчення тих відносин, які формуються між людьми. Людина живе у суспільстві собі 

подібних, взаємодіє з ними, дії однієї людини стають «енергією зовнішнього 

подразнення» для інших, які реагують на них, – виникає стереотип дій, обумовлений 

об’єктивними закономірностями буття – природою та соціальним середовищем. 

Багаторазове повторення дій викликає «динамічний стереотип» поведінки. 

Індивідуальні психофізіологічні риси призводять до укріплення індивідуальних 

властивостей, які роблять кожного індивіда унікальним та неповторним: в життєвому 

досвіді, знаннях, уміннях та поведінці формується те, що не є притаманним нікому 

іншому. Прояв та розкриття талантів і здібностей нової економічної людини 

залежить від соціальних умов, характеру суспільства, поведінки самої людини. 

Індивідуально-психологічні ж особливості особистості як складова психічного 

складу особистості відіграють вирішальну роль не лише у формуванні нової 

економічної людини, але й в її конкретній практичній діяльності побудови сильної та 

конкурентоспроможної України у ХХІ столітті.  

З індивідуальними особливостями пов’язані моральні принципи, світогляд в 

цілому, відповідно в процесі формування нової економічної людини необхідно 

значну увагу приділяти індивідуально-психологічним особливостям особистості, що 

є завданням для сучасної системи освіти. При належних умовах існування 

розкриється неповторна особистісна індивідуальність, однак, залишаючись 

індивідуальністю, особистість втілює в собі суспільне, характерне для ринкового 

суспільства ХХІ століття.  

 

Література: 

1.  Гак Г.М. Диалектика коллективности и индивидуальности [Текст]/ 
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Стаття звертає увагу на проблему інтернаціоналізації сучасної освіти з 

точки зору її впливу на регіональну ідентичність. «Інтернаціоналізація» стала 

одним із головних трендів в сучасному дискурсі освітньої політики та філософії 

освіти, а елементи його змісту стали критеріями успішності закладів освіти в 

багатьох прогресивних країнах Заходу і Сходу.  

Ключові слова: освітній ландшафт, інтернаціоналізація, гомогенізація, 

ідентичність, освітній патерн.  

 

Чому в нинішньому культурному просторі настільки гостро стоїть проблема 

ідентичності суб’єктів? Невже багато столітні наукові пошуки мислителів в сфері 

логіки, психології, соціології  не зуміли остаточно подолати цю перепону? І чи 

взагалі можна вважати неостаточність ідентичності недоліком? 

В штучних мовах, створених людством для спілкування з машинами або 

обчислювальною технікою, будь-яка змінна, об’єкт або вираз може мати одне і 

тільки одне значення. Створення нового значення для все тієї ж сутності призведе 

до заміни попереднього. Кожен з елементів в межах цих мов має проблеми з 

ідентифікацію лише на рівні присвоєння єдиного значення, тобто їх ідентичність 

зводиться до формальної тотожності. На жаль, або на щастя, людина спілкується 

природньою мовою, яка корелює з її власним, «людським» способом мислення. 

Нам важко однозначно відповісти на загальні запитання «хто ми?», «хто такі 

українці?», «що таке людство?», тощо. Бути чимось для нас означає перебувати в 

певному відношенні до світу, при чому не завжди наявність такого відношення 

передбачає усвідомлення [1, с. 65-76]. І саме на логічному розриві між 

усвідомленням та дійсним відношення і ґрунтується більшість ідентифікаційних 

дискурсів сучасності. З них виникають війни, локальні конфлікти між соціальними 

групами, внутрішні конфлікти в свідомостях індивідів; водночас, протиріччя 

ідентичності можуть породжувати нові форми творчості (модерно-етнічна музика, 

одяг, ремісництво), релігій (мормонство, бахаї), філософій (компаративна 

філософія, аналітична філософія буддизму), а також в багатьох інших галузях 

культури. 

Неоднозначність природної ідентичності в людському бутті є простором 

мислення, в якому формальна операція присвоєння значення, що характерна для 

машини, перетворюється у процес діалектичного усвідомлення. Даний процес 

проявляє себе як на рівні індивідуального, так і рівні колективного мислення, що 

дає підстави говорити про нації як про своєрідні «конвенційні особистості». 

З розвитком світових комунікацій та утвердження глобалізаційних тенденцій 

проблеми ідентичності інтенсифікувалися. Зміст ідентифікаційних критеріїв почав 

геометрично розширюватися –  питання «хто?» або «що?» почали виникати там, де 

раніше їх не стояло. Однією з таких новітніх сфер неоднозначності стала і західна 

освіта, зокрема її європейська гілка. 

З становленням інтернаціоналізації як головного атрибуту освітньої еволюції 

Європи в багатьох «ортодоксальних» мислителів поступово виникають сумніви з 
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приводу того, для чого, або скоріше для кого існують університети, що раніше 

завжди були носіями європейської культури для національних держав Європи. 

Причиною цього стала переможна хода новітньої освітньої прагматики, що поклала 

свою реформаційну руку на класичні, однак застарілі в економічному контексті 

підвалини буття європейських та багатьох світових вишів. 

«Інтернаціоналізація» – це термін, який часто використовувався починаючи 

з 1990 для того, щоб зобразити одну з основних довгострокових тенденцій в 

Європі. У публічних дебатах про вищу освіту, як всередині окремих європейських 

країнах, так і на загальноєвропейському рівні, тоді згадувалися досить різноманітні 

довгострокові тенденції, наприклад, тенденція збільшення числа учнів, 

диверсифікації вищої освіти і зростаючого тиску щодо суспільної актуальності 

дослідження. Іноді один тренд домінував у публічному дискурсі протягом 

декількох років, однак неповністю, досить часто з нього виокремлювалися три або 

чотири питання, які й знаходилися в центрі обговорення. З’являлися певні «базові» 

терміни придумані для залучення уваги, акцентуації пріоритетів або ж для 

банального впливу на моду. 

Починаючи приблизно з кінця 1950-х років, подібні дебати відбулися, щодо 

ключових питань вищої освіти в багатьох економічно розвинених країнах, в першу 

чергу у США. Зокрема, щось подібне можна було спостерігати із приводу 

інтернаціоналізації, оскільки частка іноземних студентів серед всіх студентів в 

деяких економічно розвинених країнах більше ніж в 10 разів вища, ніж в інших 

країнах. Можна зробити висновок, за яким міжнародні дебати, часто стимулюються 

наднаціональними організацій, саме вони дають початковий внесок у поширення 

ідей, подібно до епідемії. 

Дилема реформації вищої освіти в Європі має досить довгу історію, її 

новітній період є тісно пов’язаним з рейтинговою першістю університетів США. 

Американська освіта та культура загалом, багато в чому базувалась на ідеалах 

свободи сформованих в Старому світі. Однак, її прогресивна налаштованість з 

характерною абсолютизацією «американської мрії», завжди була більш відкритою 

для нововведень та творчих пошуків, а питання щодо мультикультуралізму стояло 

ще на початку історії «нації емігрантів». Після війни освіта США, вслід за іншими 

економічними галузями, зазнала еволюційного вибуху. Прагматична 

налаштованість в системі навчання одразу ж зайняла центральне місце в програмах 

американської освіти. З виходом «GI Біля» а також рядом інших освітніх реформ 

для ветеранів війни та не тільки,  Штати взяли цілеспрямовий курс на інтенсивну 

економіку, що призвело до досягнення перших позицій в світовій науці та високо 

технологічному виробництві [2, c. 54-96].  

Європейська освіта, в свою чергу, досить довго трималася своїх 

консервативних поглядів, абсолютизуючи в фундаментах аксіології освіти не 

цінність індивідуальної успішності (як це спостерігалося в Америці), а цінність 

історії європейської культури, що підкреслює елітарне, сакральне значення вищої 

освіти. В наслідок переможної ходи законів неоліберального капіталізму в 

невиробничих сферах соціального буття людства, прагматична аксіологія 

американської мрії в освіті виявилася більш дієвою. Наглядним є хоча б той факт, 

що протягом другої половини ХХ століття США стрімко відривалася за кількістю 

Нобелівських лауреатів, а на початок ХХІ століття американських «нобелів» 

нараховувалось аж 276 чоловік, тоді  як їх найближчий переслідувач – 

Великобританія задовольнялась лиш 102-ма лауреатами з громадянством 

Об’єднаного королівства [3].  
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Починаючи з «Великої хартії університетів» (1988), Болонської конвенції 

(1999) і далі, починають з’являтися документальні свідчення того, що вища освіта 

Європи усвідомила свою роль наздоганяючих по відношенню до мультикультурно-

орієнтованої вищої освіти США. «Велика Хартія», прийнята підчас святкування 

тисячоліття в часу заснування першого університету світу в Болоньї, 

позиціонувалася як домовленість про збереження традицій «університету» в 

умовах, коли сам цей термін ставиться під питання. Однак, реальне значення цього 

загальноєвропейського академічного діалогу показало себе лиш через 10 років, 

коли був розпочатий курс на тотальну адміністративну реформу освіти в Європі. 

Уся суть та призначення цієї декларації викладена в наступному абзаці «Болонської 

конвенції» від 1999 року: «Зокрема, нам   слід   зосередитися   на   вирішенні  

завдання збільшення міжнародної конкурентоспроможності європейської системи  

вищої освіти. Життєздатність та ефективність будь-якої цивілізації  вимірюється її 

культурним  впливом  на  інші  країни.  Ми  повинні  забезпечити  існування  такої  

системи вищої освіти у Європі,  яка була б привабливою для всього світу і 

відповідала  б  особливостям наших культурних та наукових традицій» [4]. 

Адміністративна спрямованість цієї реформи, яка мала під собою в першу 

чергу політичний вплив на університети Європи, підтверджується тим фактом що 

Сорбонська та Болонська декларації були підписані не освітянами, а чиновниками 

вищого рангу – міністрами освіти. Це лише очевидний доказ того факту, що 

процеси Болонського реформування класичних європейських університетів 

продиктовано в першу чергу зовнішньою необхідністю, яка у різний спосіб була 

проінтерпретована академічною спільнотою. 

Інтернаціональна спрямованість університетів США та її імплементація на 

глобальному ринку освітніх послуг забезпечила їм високу якість педагогічних 

результатів, які базувалися на прагматичних критеріях. Болонський процес у своїй 

основі відображав дві тенденції в європейській вищій школі. З одного боку, під 

впливом підписання «Договору про Європейський союз» в 1992 році, країни 

Старого світу дедалі більше тяжіли до інтеграції своїх економічних систем, що 

спонукало освітню галузь (зорієнтовану на кадрове забезпечення трудового ринку) 

прийняти відповідні економічно-уніфікаційні реалії. З іншого, очевидність 

становлення глобальної економіки та закономірне падіння значення національної 

економіки призвело до переорієнтації освіти на багатонаціональних споживачів. 

Кожний документ, що протягом кількох останніх десятирічь описував поступове 

розгортання Болонського процесу, усе більше акцентував свою увагу виключно на 

трьох основних параметрах освітнього ідеалу в Європі – якість освіти та її 

моніторинг, стандартизація освіти, мобільність викладацького та студентського 

складу [5, с. 115-119]. Усі ці три параметри досить чітко вписуються у сценарій 

боротьби Європи за місце на «глобальному освітньому ринку», її намагання 

досягти американських прагматичних результатів.  

Якщо «класичний університет» Старого світу базувався на обґрунтуванні 

ідеології національної держави, то в сучасних транснаціональних умовах заклади 

освіти опираються уже на загальнопланетарні соціальні міфи. В тексті 

найсвіжішого Єреванського комюніке (травень 2015 року) досить наглядною є 

наступна риторика: «Ми будемо підтримувати зусилля вищих навчальних закладів 

з розвитку міжкультурного взаєморозуміння, критичного мислення, політичної та 

релігійної толерантності, гендерної рівності, демократичних і громадянських 

цінностей для зміцнення європейського та глобального громадянства і закладки 

фундаменту інклюзивних товариств» [6]. 
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США одними із перших вловили інтернаціональний та проблемно-

орієнтований «тренди» у розвитку вищої школи, тому досить багато науковців 

вважають сучасні перетворення в структурі європейської освіти процесом 

«американізації». Часткова гомогенізація світових освітніх ландшафтів на грунті 

домінування американських освітньо-організаційних «патернів», насправді, є 

явищем без заперечним. Скандинавські дослідники реформаційних тенденцій в 

структурі західного освітнього ландшафту Л. Борганс та Ф. Кьорверс слушно 

описують процес «американізації» сучасної академічної спільноти, що пов’язаний з 

прийняттям міжнародної доктрини вищої освіти. На їх думку, одним з найбільш 

очевидних чинників інтернаціоналізації є її діалектична превага в контексті 

кількісно-якісних метаморфоз. Міжнародна наукова та педагогічна спільнота є 

елементарно ширшою за що забезпечує значно більший об’єм комунікації та 

контролю якості результатів науки та освіти. Усвідомлення цієї та ряду інших 

переваг, по суті, і спонукало європейських чиновників переорієнтувати вищу 

школу Старого світу на діяльність в межах міжнародного, а не національного 

суб’єкта. 

Що означає для ідентичності Європейської освіти відповідний 

транснаціональний поворот? Скоріш за все це буде означати гомогенізацію 

наукових традицій, яка особливо болюче вдарить по багатстві різноманіття 

гуманітарних традицій, де не існує єдиної системи верифікації знань. На даний 

момент, «можна очікувати, що в найближчі роки в Європі істотно зростуть 

мобільність і міграція студентів і вчених. Застосовувані стандарти, використання 

англійської мови і концентрація уваги на американській науці йдуть рука об руку. 

Варто тільки почати, і продовження цього процесу буде приносити все більше 

вигоди. У той же час у міру того, як все більше вчених приєднуються до 

міжнародного співтовариства, масштаби національних співтовариств учених 

скорочуються, що додатково стимулює інтернаціоналізацію. Коли наука в Європі 

стане більш гармонізованої і більш концентрованою на науці американської, 

знизиться необхідність для європейських студентів вчитися в США і одночасно 

система стане більш привабливою для студентів та науковців за межами Європи» 

[7, с. 35]. Не дивлячись на очевидні плюси інтернаціоналізації для наук з єдиною 

системою верифікації результатів досліджень, гуманітарні наукові школи 

ризикують втратити власну ідентичність. 
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Автором доводиться, що предмет любовісеміотичний; вінпостає для 

люблячоїособистості і символом, і знаком. Символічність предмету любовіполягає 

в тому, щосамевін є орієнтиром для суб’єктулюбові. Висвітлюється, що предмет 

любовітакож є знак, а точнішейогоІм’явиступає «мета-знаком» длятієїлюдини, 

яка любить.  

Ключові слова: предмет любові, символ, знак, філософіялюбові, семіотика. 

 

Тема любові у сучасному філософському дискурсі – є і донині однією з 

найбільш цікавих та таємничих. Однак все ж варто зауважити, що в нашому 

суспільстві можна спостерігати процес «переоцінки всіх цінностей». Те, що 

протягом всієї історії вважалося вічним, нетлінним, зараз стає швидкоплинним, 

застарілим і мінливим. На жаль, це не могло оминути і такий фундаментальний 

екзистенціал людського життя як кохання. А тому є актуальність звернення до 

філософської думки, яка повсякчас говорить про унікальну значущість любові у 

людському бутті. Над даним феноменом людського існування розмислюють 

представники різнихфілософських напрямків. Не оминули своєю увагою і філософи 

(пост)структуралісти та постмодерністи, які активно залучали в свої філософські 

напрацювання і лінгвістику, семіотику. Відповідно до цього, стає цікавим аналіз 

любові та його дискурс в координатах семіотики. 

Російськийдослідникфілософіїлюбові В. Губіннаголошує, що жодними 

емпіричними причинами неможливо пояснити виникнення любові до Іншого, (а 

відповідно і дискурсу любові) адже, якщо б такі причини дійсно були (наприклад, 

розум, краса, багатство, сила і т.п.), то не можна було взагалі говорити про любов, а 

лише про її імітацію. Адже завжди знайдуться сотні, тисячу людей більш гарних, 

більш розумних і незрозумілим залишається, де критерій вибору, чому я зупинився 

саме на цій особистості, а не на іншій [3, c.232]. 

Відповідь на цепитання філософська думка намагається відшукати ще з часів 

античності. Платон, безпосередньо вустами Арістофана [Див.: 16, с.XXXIII] ніби 

відповідає на цепитання міфом про андрогінів. І в кінці своєї оповіді про 

«символічну кастрацію» людей (Ж. Лакан) [Див.: 7, p. 118], давньогрецький 

мислитель робить дивовижний висновок: ««Ἕκαζηορ οὖνἡμῶνἐζηινἀνθπώπος 

ξύμβολον, ἅηεηεημημένορὥζπεπ αἱψῆηηαι, ἐξἐνὸρδύο. ζηηεῖδὴἀεὶηὸ αὑηοῦἕκαζηορ 

ξύμβολον» [Symp. 191d]». 
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Варто зауважити, що в фундаментальному «Давньогрецько-російському 

словнику» за редакцією І.Х. Дворецького, слово «ξύμβολον» маєпонад 10 значень, 

основні з яких наступні: умовний або зовнішній знак, сигнал, ознака, прикмета, 

натяк, знамення, емблема символ тощо [4, c. 1532], однак жодного натяку чи 

безпосередньо слова «половина» в ньому немає. Хоча слід констатувати, що 

російські та українські перекладачі роблять помилку у перекладі, адже звучить 

даний фрагмент він наступним чином: «Итак, каждый из нас половинка человека, 

рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда 

соответствующую ему половину» (пер. В.М. Карпова); «Кожен-бо з нас є 

половиною людини, розділеної на двікамбалоподібні частини – з однієї дві. Кожен 

вічно шукає своєї половини» (пер. У. Головач).  Тому, на наш погляд, радше 

перекладати даний фрагмент платонівського діалогунаступним чином: «Отже, 

кожен з нас – це символ для іншої людини, поділений на дві камбалоподібні 

частини, а тому, кожний шукає завжди відповідний йому символ». 

Відповідно до цього, для Платона, предмет любові – є символом для тієї 

особистості, яка його шукала все життя, для тієї людини, яка його любить. 

Символічність предмету любові полягає в тому, що закоханий усвідомлює, що без 

коханої особистості він неповноцінний, не може гармонійно та повноцінно жити. 

Те, що символом є предмет любові пізніше наштовхне В. Соловйова (платоніка за 

поглядами) на таку думку в фундаментальній праці «Сенс любви». Він зазначає 

наступне: «Предмет любові не простий, а подвійний; ми любимо: 

• ту ідеальну (не в абстрактному контексті, а в сенсі приналежності, до 

іншої, вищої сфери буття) істоту, яку ми повинні ввести в наш реальний світ; 

• ми любимо ту природну людську істоту, яка дає нам живий матеріал 

для цієї реалізації і який через це ідеалізується не в сенсі нашого 

суб’єктивного уявлення; а у сенсі своєю дійсною об’єктивною зміною чи 

переродженням» [5, c. 534]. 

Саме це ідеальне, про що пише В. Соловйов – і є символом людини, є 

саметим, щокожен з нас шукає в другій половині. На завершення аналізу 

символічності предмету любові, слідзазначити, що Р. Барт протиставляє справжню 

любов – любові-пристрасті. І одним з таких моментів протиставлення є те, що 

перша здійснюється та звершується у символічному плані, тоді як друга у сфері 

Уявлюваного [2, с.27].  

Але предмет любові постає не лише як символ. Він постає і як знак для того, 

хто любить. Адже, як зазначає відомий російський вчений М. Епштейн: «Любов 

вельми семіотична і навіть семіократична, тобто не просто перетворює речі в знаки, 

але і за допомогою цих знаків панує над речами, привласнює їх собі, чаклує з ними, 

перетворює зиму в одне з безліч значень особистого імені» [6].  

Як відомо, згідно концепції основоположника сучасної лінгвістики Ф. де 

Сосюра, кожен мовний знак довільно пов'язаний зі своїмо значуваним: в 

українській слові «весна» або в англійському «spring» немає нічого, що пов'язувало 

б їхіз самою весною. З цієї точки зору, ім'я власне подвійно довільно, оскільки воно 

позбавлене мотивації з боку загальної ідеї, концепту. В будь-якому імені (Людмила, 

Галина, Вікторія тощо), в наборі цих букв або звуків немає ніякого зв'язку з тією 

істотою, кого воно позначає. Однак у любовній промові ім'я втрачає свою 

довільність саме тому, що воно універсалізує, звертається не тільки на ім’я коханої 

людини, але на все, що з нею пов’язане: на зиму, на плаття, на будинок і місто... 

Адже зв'язок  з її сукнею, будинком, містом, з цієї зими є далеко не довільним, він 
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мотивований всім її існуванням і всім досвідом люблячого. Таким чином, «любовне 

ім'я в міру свого семантичного і морфологічного розширення стає «мета-знаком», 

не тільки абсолютно вмотивованим, а й мотивуючим все інше. Любовна мова, в 

цьому сенсі, є боротьба зізнаковою довільністю самої мови, прагнення звести все 

випадкове в ньому - в невипадкове, передбаченими» [6]. 

Чудовий приклад «мета-знаковості» предмету любові, «мета-знаковості» 

імені чоловіка в долі суб’єкту любові (жінки) – ілюстру євірш М. Цвєтавої, 

адресований О. Блоку:  

«Имя твое — птица в руке, 

Имя твое — льдинка на языке, 

Одно единственное движенье губ, 

Имя твое — пять букв. 

Мячик, пойманный на лету, 

Серебряный бубенец во рту 

Камень, кинутый в тихий пруд, 

Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В легком щелканье ночных копыт 

Громкое имя твое гремит. 

И назовет его нам в висок 

Звонко щелкающий курок» 

В свою чергу можна зазначити, що і для чоловіка ім’я коханої дівчини, 

жінки – «знакове» і абсолютно значуще в житті. В цьому контексті можемо згадати 

відомий вірш Я. Смєлякова: 

«…Хорошая девочка Лида. 

Да чем же она хороша? 

Спросите об этом мальчишку, 

Что в доме напротив живет 

Он с именем этим ложится, 

И с именем этим встает… 

…на всех перекрестках планет 

Напишет он имя ее 

На полюсе Южном – огнями 

Пшеницей – в кубанских степях 

На русских полянах – цветами 

И пеной морской – на морях…» 

Отже, те, що предмет любові виступає і символом і знаком для того хто 

любить свідчить – він абсолютно відрізняється від інших людей. Ці два «маркери» 

(символічність та знаковість, точніше «мета-знаковість») предмету любові 

говорятьпро те, що хоча люблячий предмет (реально, фізично) такий же як і усі, 

однакуся справа у типі відношень, які встановились між ним та суб’єктом любові у 

тих емоціях, які ми відчуваємо, у словах та справах, які ми робимо по відношенню 

до тієї особистості яку ми любимо [1, c.184]. Cаме символічність та (мета-

)знаковість предмету любові робить те, що вінвизнається абсолютною цінністю в 

долі людини, яка його любить. Кохана особистість завдяки своїй символічності та 

знаковості дається нам як дане, як абсолютний факт життя, як весь світ.  
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У статті йдеться про те, що самовизначення виступає передумовою 

формування різних видів ідентичності. Самовизначення означає можливість 

індивіда вільно, за своїм бажанням, і відповідально приймати рішення щодо свого 

життя. Дана категорія нерідко вживається разом з такими поняттями як 

свобода прийняття рівшень, автономія, незалежність.  

Ключові слова: самовизначення, ідентичність, особистість, індивід, 

свідомість, свобода.  

 

Актуальність теми зумовлена тим, що пошук і формування своєї 

ідентичності є центральною проблемою молодої людини, що включає багато інших 

завдань, зокрема, початок самостійного життя, визнання і виконання певних 

соціальних ролей, підготовку до професії, взаємодію з традиційними цінностями, 

виконання професійних завдань, створення сім’ї, поглиблення своєї 

відповідальності у суспільстві тощо. 

Необхідною умовою  цього виступає самовизначення, що включає здатність 

і можливість робити певний вибір, брати участь у діяльності  спільнот та 

політичних організацій, здійснювати самоконтроль над своїми діями і вчинками,  

власними фінансовими та іншими ресурсами, приймати рішення щодо підтримки 

інших людей. 

Право людини на вільний розвиток особистості, в тому числі на 

самовизначення і формування своєї ідентичності, належить до основних прав 

людини, реалізація яких не повинна порушувати права інших. Категорія 
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«самовизначення» включає «індивідуалізоване» і «соціальне» поняття, що певною 

мірою характеризуються прагненням до автономії і задоволення своїх потреб та 

інтересів, а з іншого боку – розумінням суспільних потреб і особистою 

відповідальністю.  

 У вітчизняній науці поширеним є поняття "особистісне самовизначення", а 

в зарубіжній літературі частіше можна зустріти категорія "психосоціальна 

ідентичність", розроблена і введена в науковий обіг американським вченим Еріком 

Еріксоном.  

Андреас Вагнер вважає необхідним розділяти поняття «самовизначення» та 

«самостійність».1/ Утім, на його думку, людина не може повністю планувати  своє 

життя та відповідні дії.  Можливості самовизначення мають свої межі і для кожного 

індивіда є різними. В різних ситуаціях простір для прийняття рішень буде 

неоднаковим. Ступінь самовизначення залежить соціальних структур і організацій, 

у які включена людина, також від кількості людей, з якими доводиться узгоджувати 

свої дії і йти на певний компроміс.1/ Очевидно, що простір свободи індивіда має 

більше обмежень на роботі чи в навчальному закладі у порівнянні з сімейним 

життям у власному житлі. 

Синякова В.Б.  характеризує самовизначення як складний процес розвитку 

людини, що означає «встановлення людиною власних особливостей, можливостей, 

здібностей, вибір критеріїв, норм оцінювання себе». Для життєвого 

самовизначення, на її думку, характерні: 

а) глобальність, всеосяжність того способу і стилю життя, які специфічні для 

даного соціокультурного середовища; 

б) залежність від стереотипів суспільної свідомості даної соціальної групи; 

в) залежність від економічних, соціальних, екологічних та інших 

"об'єктивних" факторів, що визначають життя даної соціальної  групи. 

 Для особистісного самовизначення, як вона вважає, характерні: 

а) неможливість формалізації повноцінного розвитку особистості; 

б) для повноцінного особистісного самовизначення краще підходять  складні 

обставини і проблеми, які не тільки дозволяють проявитися у важких умовах 

найкращим особистісним якостям людини, але часто і сприяють розвитку таких 

якостей.2/ 

Самовизначення людини значною мірою залежить і від суб’єктивних 

чинників, зокрема, знань, компетентностей, свідомості, потреб, інтересів та 

цінностей тощо. Можливості самовизначення людини в різних сферах її 

життєдіяльності можуть бути досить неодинаковими. 

Відомо, що процес самовизначення людини, особливо молодої часто 

включає тривалі пошуки, кризи і невдачі,  спроби та помилки, які виникають у 

самооцінці своїх фізичних, інтелектуальних та моральних якостей, регулюванні 

емоційного стану.  Не завжди простою є взаємодія з навколишнім соціальним 

середовищем і передусім сім’єю,  трудовим чи студентським колективом, 

економічними та екологічними умовами, а також засобами масової інформації. 

Людина має визначитись і щодо своїх потреб, інтересів, норм і цінностей, щоб з їх 

урахуванням формувати свою ідентичність.  

Отже, йдеться про свідоме визначення індивідом своєї сутності та місця в 

системі суспільних відносин і  цінностей, активного ставлення людини до самої 

себе та навколишнього соціального середовища. Процес самовизначення включає 

пошук людиною, особливо молодою, ідентичності з подальшим її становленням та 

розвитком. 
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Поряд з багатьма іншими визначеннями ідентичність можна розглядати і як 

особистісні переконання, щоб залишатися самим собою, зберегти свою 

унікальність та неповторність в процесі власного розвитку і впливу навколишнього 

середовища.  

Розвиток індивідуальної та соціальної ідентичності відбувається в процесі  

сприйняття та осмислення  дійсності, орієнтації в навколишньому природному та 

соціальному середовищі, що постійно змінюється. Важливо мати на увазі, що 

самовизначення потребує і динаміка людських відносин, які до того ж 

здійснюються під впливом різних культурних умов та обставин. 

Таким чином, центральною проблемою формування ідентичності людини є 

її самовизначення, що охоплює два виміри індивідуальний (персональний) як 

усвідомлення своєї унікальності  та соціальний як відчуття суб’єктом визнання 

його іншими  людьми та соціальним  середовищем. Пошук ідентичності є 

постійним викликом особистості упродовж її життя, що відбувається у взаємодії з 

іншими людьми та відповідними структурами і організаціями, у процесі вирішення 

суперечностей між потребами і можливостями їх задоволення. Формування 

ідентичності як пошук балансу між персональним та соціальним виміром вимагає 

знання своїх критеріїв оцінки, потреб та інтересів і водночас адаптації до 

навколишнього соціального середовища.  

Можна стверджувати, що ідентичність людини залежить від її 

самовизначення і в тому сенсі, що завдяки йому особистість пізнає свої 

можливості, потреби та інтереси. Формування ідентичності є результатом впливу 

індивідуальних та соціальних факторів. Свою ідентичність індивід намагається 

виявити і в рамках соціальної комунікації. Оптимальна ситуація визначається таким 

станом, коли індивід не відчуває «внутрішнього тиску», що включає надмірні 

індивідуальні амбіції, необмежене визначення потреб тощо, та «зовнішнього тиску» 

з боку певних об’єктивних чинників, що певною мірою також регулюють 

самовизначення особистості. 

Як відомо, самовизначення пов’язане зі спрямованістю в майбутнє, якісно 

іншим сприйманням часу, коли сьогодення постійно співвідноситься і оцінюється з 

позицій планів на майбутнє в контесті формування і розвитку певної ідентичності. 

Отже, самовизначення є необхідним з огляду на його довготривалий характер і 

життєві цілі, перспективи того чи іншого шляху розвитку. 

Самовизначення  спирається перш за все на такі основні цінності як 

автономія, норми і цінності та відповідальність. Через особисті самопочуття 

формується індивідуальний вимір людини, її персональна ідентичність з певними 

віковими і фізичними особливостями, станом здоров’я тощо. При цьому слід 

враховувати економічні та соціальні умови життя людини, включаючи матеріальну 

власність, доходи. У науковій  літературі розглядаються різноманітні форми 

самовизначення (соціальне, особистісне, національне, професійне, релігійне тощо) 

як відображення соціальних ролей та функцій особистості.  

Таким чином, самовизначення виступає передумовою формування різних 

видів ідентичності: індивідуальної, соціальної, національнаої, професійної, 

релігійної тощо. Цей процес детермінується самовизначенням,  що включає досить 

різні механізми, зокрема, автономію, незалежність, свободу, суверенітет, 

самоуправління, самодостатність, самовпевненість, самовладдя тощо. Розвиток 

ідентичностей людини триває фактично протягом усього життя і охоплює різні 

сфери її життєдіяльності. Прийняте індивідом рішення  підводить його до 

необхідності ідентифікувати себе певним чином як особистість, розвиваючи в собі 
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відповідні ідентичності в контексті суспільства чи соціальної групи, сім’ї, 

професійної діяльності, вікової групи тощо. 
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Аннотация: в данной статье уточняется понятие семейной политики, 

актуализируется еѐ важность в рамках развития современного общества. 

Автором рассмотрено основные проблемы и тенденции, характеризующие 

состояние семейной политики в Украине. Также в работе предлагается краткий 

анализ реализации Государственной программы поддержки семей, видов 

социальной помощи семьям и обозначаются особенности реализации семейной 

политики в условиях украинского общества. 

Ключевые слова: семья, семейная политика, государственные программы, 

социальная помощь. 

 

Семья как малая социальная группа и как социальный институт является 

актуальным объектом теоретико-прикладных исследований в рамках социальных 

наук. Проблемы создания и функционирования семей давно вышли за рамки сугубо 

научного дискурса, приобретая публичный характер и требуя политических 

методов решения. В этом случае актуализируется значимость такого направления 

политических отношений как социальная политика и еѐ важной составляющей – 

семейной политики. 

В социально-политических науках под семейной политикой рассматривается 

система оптимизационных мер и действий социального, экономического, 

правового, организационного характера, осуществляемых государством в целях 

сохранения, гармонизации и поддержки как отдельных семей, так и института 

семьи в целом [1]. В современном мире семейная политика признаѐтся одним из 

главных векторов, обеспечивающих не только качественное и количественное 

воспроизводство населения, но и потенциал для развития государства и общества в 

целом. В нынешний период украинской государственности семейная политика не 

выступает значимым элементом политического пространства и часто 

рассматривается в контексте государственного кризиса. Существует 

законодательная база, правовой фундамент реализации семейной политики; 

наблюдаются научные разработки в сфере создания программ для категорий семей; 

проводятся исследования по изучению способов усовершенствования 

функционирования сферы семейной политики. Однако такая система мероприятий 

пока что не гарантирует положительных «сдвигов» в семейной политике в Украине. 

В условиях украинских реалий семейная политика уже долгое время 

находится в состоянии кризиса становления, связанного с невозможностью 

реализации государством обозначенных направлений деятельности в рамках 

социальной и семейной политики. Происходит это в силу отсутствия практической 

базы и государственных гарантий для еѐ реализации.  

В то же время, семейная политика как система деятельности государства в 

украинском варианте предусматривает ряд мероприятий, проведение которых 

демонстрируют слабый охват семейной политикой необходимого и актуального 

комплекса проблем. Такие меры часто носят краткосрочный характер, что, в итоге, 
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способствует целенаправленному игнорированию интересов семьи как социального 

института. 

Современные исследователи выделяют три основных процесса, 

характеризующих современный институт семьи в Украине: изменение моделей и 

практик родительства, деинституционализация брака, переход от унифицированной 

к плюралистической модели семьи [2, С. 98]. Особенность государственной 

семейной политики заключается в неумении своевременно реагировать на явления, 

связанные с представленными выше процессами. Отказавшись от патерналистских 

традиций прошлого, государство совершает попытку построить отношения с 

семьѐй на партнѐрской основе, что не предусматривает активное участие первого в 

процессе адаптации семьи к новым социально-экономическим условиям [1].  В 

итоге, государственная неотрадиционалистская риторика Украины, являясь на 

сегодняшний день консолидирующим элементом государственного, религиозного и 

демографического дискурсов семьи в стране, сводится к подмене понятия 

«семейная политика» политикой пронаталистской, что противоречит полному 

микро- и макропониманию социальной политики, а также способам еѐ проведения 

на мезоуровне – уровне социальных служб [2, С. 99]. 

Главными механизмами реализации семейной политики в Украине являются 

государственные программы.  Как правило, документы, связанные с организацией и 

масштабами выполнения таких программ не поступают в публичный доступ и 

фигурируют лишь в количественных показателях ведомственных министерств. 

Однако существует ряд программ в рамках семейной политики, вызывающих 

интерес со стороны общественности. Например, Государственная программа 

поддержки семей на 2013-2016 годы. Согласно данным Министерства социальной 

политики Украины, ко второму кварталу 2014 года (за полтора года 

функционирования программы)  выполнено следующие действия: утверждено 

«Программу обучения специалистов по подготовке молодѐжи к семейной жизни»; 

одобрено проект Указа Президента об основании Дня отца; проведено 

социологическое исследование «Факторы семейного счастья»; в регионах Украины 

организовано роботу по проведению информационных кампаний, семинаров, 

культурно-массовых мероприятий, направленных на повышение ценности семьи в 

обществе. При этом ориентировочный объѐм средств на выполнение программы 

составляет 46 миллионов гривен [3]. Представленные выше данные вызывают ряд 

вопросов, связанных как с необходимостью проведения подобных мероприятий, 

целесообразностью осуществления на них огромных затрат, так и с направлениями 

проведения Программы поддержки семей, которая, по факту, должна решать 

проблемы семьи, а не усугублять их социально-экономическими разногласиями.  

Тем не менее, в Украине осуществляются ставшие уже традиционными виды 

социальной помощи семьям с детьми: денежная и натуральная помощь, социальные 

пенсии, услуги. Семьи получают государственную поддержку в связи с 

усыновлением, беременностью и родами, при рождении ребѐнка, по причине ухода 

за ребѐнком с особыми потребностями, болеющим ребѐнком [4, С. 95]. В 2015 году 

украинским правительством установлено следующие размеры выплат данным 

категориям семей: по беременности и родам – 1278,9 грн; при рождении (в т.ч. 

усыновлении) ребѐнка – 41280 грн.; помощь малообеспеченным семьям – от 255,78 

грн. до 1326 грн. (зависит от степени трудоспособности членов семьи); помощь 

одиноким матерям – от 309,6 грн. до 725,5 грн. (зависит от возраста ребѐнка); 

помощь на детей, которые воспитываются опекунами – от 2064 грн. (для детей до 6 

лет) до 2190 грн (с 01.12.2015 для детей от 6 до 18 лет). 
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Примечательно, что в 2015 году помощь по уходу за ребѐнком до 3-х лет 

выплачиваться не будет [4]. Представленные данные по социальным выплатам в 

рамках семейной политики, являют собой пример, порой, несущественных в 

материальном плане выплат, которые с трудом, но выплачиваются семьям 

независимо от социально-экономических изменений в государстве. Иные формы 

выплат часто не осуществляются государством по причинам недостачи средств или 

в силу своей теоретической привлекательности, но полной невыполнимости на 

практике. В современных условиях, как и 10-15 лет назад, реальными являются 

только два вида помощи семьям: увеличенные и своевременные выплаты на детей и 

материальное обеспечение малообеспеченных семей [1]. 

Таким образом, мы наблюдаем негативные тенденции в механизмах 

реализации семейной политики в украинском обществе. Указанные выше 

тенденции характеризуют кризисное состояние рассматриваемой сферы социально-

политических отношений и обозначают ряд важных проблем социально-

экономического и политико-идеологического характера, провоцирующих снижение 

уровня общественного доверия властным структурам и тормозящих внедрение и 

реализацию актуальных мероприятий в рамках государственной семейной 

политики. 
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Анотація. Автор аналізує наслідки окупації Кримського півострова 

військами Московської федерації, що запустило процес розвалу наявної системи 

міжнародної безпеки і переформатування існуючих коаліцій та форматів 

міжнародної співпраці. 

 

1 березня 2014 року стало новою точкою відліку у міжнародних відносинах. 

Саме в цей день обидві палати Державної думи Московської федерації ухвалили 
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рішення про введення московських військ на територію Кримського півострова, 

частину суверенної території незалежної української держави, хоча сама окупація 

розпочалася кількома днями раніше. Світ, зокрема Європа, мовчки погодився на 

цей стан справ, передусім через несподіваність та нетрадиційність ситуації: вона 

відрізнялася від терактів, які раніше мали місце у США, чи Іспанії, чи 

Великобританії тим, що в даному випадку ми мали прояв агресії не від т.зв. 

зовнішнього кола, не від світу арабського, не від терористів, незалежно від їх 

походження; це не була війна у традиційному розумінні слова. Ситуація була 

парадоксальною, оскільки безпеку, суверенітет і територіальну цілісність України 

порушила держава, яка з 1994 року згідно з Будапештським меморандумом 

виступала гарантом суверенітету і територіальної цілісності – Московія. 

Оскільки загрози стали офіційно створювати ті, хто мав би їм протидіяти, це 

запустило механізм знищення існуючої дотепер системи міжнародної безпеки. 

Сучасний світовий порядок є результатом злиття двох проектів: ліберальної 

думки 19-20 ст. і Вестфальскої системи, породженої Вестфальським миром 1648 

р.[8] Останніх 20 років Європа розбудовувала систему, яка базувалася на 

безпековому співробітництві на основі принципів утримання від погрози чи 

застосування сили, поваги до суверенітету та територіальної цілісності, 

непорушності кордонів та права держави самій вибирати собі союзників. Ці 

принципи визначенні в Статуті ООН, і таких основоположних документах як 

Заключний Гельсінський акт, Паризька хартія і навіть в акті про співпрацю НАТО-

Росія [10]. Як результат окупації Московськими військами Криму, склався 

прецедент до того, що жодний безпековий пакт,жоден міжнародно-правовий 

документ не може вважатися 100 відсотковим.  

То ж на даному етапі ми також можемо говорити про остаточну 

ліквідаціюВестфальської системи міжнародних відносин, оскільки її основна 

цінність - суверенітет держави - почала втрачати свою вагу. Ще у 2007 році, на 

Мюнхенській конференції з безпеки, В. Путін презентуючи «доктрину обмеженого 

суверенітету» заявив, що суверенітет, це привілей сильних держав, а іншим він не 

потрібен, бо вони і так більшу частину його передають різним безпековим 

організаціям. Як результат, фактично всі пострадянські країни позбавляються права 

на суверенітет, чим і оправдовується збройна агресія Москви в Грузії в 2008 році, 

та окупація території України у 2014 р. [4]. 

Однією з основних проблем булоте, що, як пише Едвард Лукас, «порушення 

територіальної цілісності України виявилося дуже легкою справою. Захід 

погодився з анексією Криму, поза тим, що Росія багато разів порушила принципи 

міжнародного права і стандарти універсальних прав людини. На зневагу релігійної 

свободи, прав кримських татар і інших засад, які з 1991 року були фундаментом 

стабільності і європейської безпеки, Захід активно зреагував в символічному 

вимірі, проте недостатньо в питаннях практичних» [9]. Щобільше, розвал системи 

безпеки і агресія проти України стали наслідком цілковитої безпорадності західних 

демократій у протидії експансіоністській політиці РФ, що найяскравіше виявилося 

під час її агресії проти Грузії у 2008 році [1], яка за характером реакції європейської 

спільноти нагадувала Мюнхенську змову 1938 року [2]. А її наслідки нам відомі. 

На думку проф. Г.Перепелиці, Москва обрала шлях руйнації світового 

порядку для відновлення свого статус-кво наддержави, і нова система міжнародної 

безпеки можлива лишень після її поразки [3].

 

                                                 

 Росія порушила або дискредитувала майже всі угоди, на яких базувався пост біполярний світовий 

порядок: відмова від принципів Гельсінського заключного акта; перегляд кордонів у Європі; відмова 
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То ж на даному етапі, світ перебуває у стані невизначеності через низку 

факторів: 

- жодна організація не здатна реально забезпечити мир і безпеку у світі. 

Ситуація в Україні вчергове підтвердила недієздатність Ради Безпеки ООН, коли 

Росія в односторонньому порядку заветувала рішення про невизнання результатів 

референдуму в окупованому Криму [14]. ОБСЄ не має жодних механізмів змусити 

держави дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема діяти згідно з 

Гельсінським Заключним актом. НАТО має переосмислити концепцію свого 

існування і визначити межі своїх нових повноважень. 

- спостерігається загальне посилення геополітичної напруженості у 

світі, реанімаціядержавоцентризму, посилена мілітаризація світу, активізація 

процесу озброєнь[6]; 

- світ досить швидкими темпами відкочується до моделі часів 

«Холодної війни»[5], оскільки вся система повоєнної безпеки ґрунтувалася на 

превентивній дипломатії, колиагресор був знищений і не було країни, яка здатна 

була б порушити цей світовий порядок. Зараз така країна є, а отже, треба змінювати 

систему безпеки і прописувати, як країнам поводитися з агресором, якими повинні 

бути важелі протидії [3].  

- Москва, через українську кризу, поставила під сумнів домінування 

США [11]. І на разі, європейці та американці є в процесі переговорів щодо того, хто 

буде відповідальний за безпеку Європи в час найбільшої потреби. Українська криза 

тільки пришвидшила цей процесс [12]. 

- Поза українською кризою маємо конфлікти в Сирії, Іраку, Лівії, 

Єгипті, Центральноафриканській республіці, Південному Судані, Сомалі, Нігерії, 

Малі, Ємені, Афганістані і Пакистані. Цей список не є вичерпним, але створює 

найбільші загрози для міжнародної безпеки. 

Як наголосив А.Яценюк, прем’єр-міністр України, одразу після терактів у 

Парижі 13 листопада 2015 р., "Не маю сумніву, що порушення гарантій безпеки 

держави, яка відмовилася від ядерної зброї, анексія Криму, окупація Донбасу, 

погрози силою, які робить Кремль, стали заохоченням для глобального тероризму. 

Колективна відповідь людства повинна бути ясною і чіткою [7]. 

Отже, поруч із військовими конфліктами на Середньому Сході, 

нестабільністю в Північній Африці, наростаючим напруженням поміж Китаєм з 

одного боку та Японією і В’єтнамом з іншого, а також провокації Північної Кореї 

проти Південної, окупація Криму та війна на східній Україні сталисимптомом 

кризи глобальної системи міжнародної безпеки і наростаючої дестабілізації 

світового порядку загалом [13]. 

 

                                                                                                                                                  
від Біловезької угоди, що фактично є відмовою від визнання державних суверенітетів 

пострадянських країн; перегляд правомірності об'єднання Німеччини; дискредитація і заперечення 

розширення НАТО та ЄС на Схід; інспірація радикальних проросійських партій у Центральній і 

Західній Європі; нейтралізація Вишеградської четвірки шляхом утворення в цьому об'єднанні групи 

проросійських країн; руйнація міжнародного права. Росія грубо порушила понад 300 міжнародних 

договорів і конвенцій, Статут ООН і Будапештський меморандум. - Seemoreat: 

http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/kriza-suchasnoji-sistemi-mizhnarodnoji-

bezpeki-prichini-t/#sthash.02Br86F2.dpuf 
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РІВЕНЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ДОВІРИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН У ПЕРІОД 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2008-2009 РОКІВ 

 

Чабанна Маргарита 

кандидат політичних наук, доцент 

Національний університет «Києво-Могилянська Академія» 

 

Одним із наслідків світової фінансової кризи 2008-2009 років виступило 

пов’язане із погіршенням соціально-економічних показників зниження реальних 

доходів населення України. Водночас, у цей період, оцінка громадянами дій 

державної влади, спрямованих на подолання наслідків кризових явищ в економіці, 

була переважно негативною. Це вплинуло, як на підтримку населенням окремих 

політиків, так і на рівень довіри до відповідних політичних інститутів, у 

компетенції яких перебуває регулювання політико-економічних процесів у державі. 

Ключові слова: фінансово-економічна криза 2008-2009 років, політична 

довіра, номінальні доходи населення, реальні доходи населення, індекс заробітної 

плати, інфляція. 

 

Фінансово-економічна криза 2008-2009 років, пов’язана із ситуацією на 

світових фінансових ринках, яка спричинила зменшення приросту ВВП, 

скорочення обсягів виробництва та споживання, зростання таких показників 

економічного розвитку держави, як від’ємне сальдо платіжного балансу, від’ємне 

сальдо зовнішньоторговельного балансу та зовнішній борг, зменшення обсягів 

залучення прямих іноземних інвестицій в економіку; суттєво вплинула на 

показники інфляції, безробіття та реальних доходів населення України. У таблиці 1 

наведемо показники соціально-економічного розвитку, які прямо стосувалися рівня 

доходів громадян. 

Таблиця 1. Соціально-економічні показники в Україні, 2007–2009 рр. [1; 4; 7-

10; 11, с. 291; 12; 14]
 

  

Показник 2007 2008 2009 

Індекс номінальної заробітної плати, порівняно з 

попереднім роком, у % 

129,7 133,7 105,5 

Індекс реальної заробітної плати, порівняно з 

попереднім роком, у %   

112,5 106,3 90,8 

Номінальні доходи населення, млн. грн. 623.3 845.6 894.3 

Реальний наявний доход, у % до попереднього року 114,8 107,6 90,0 

Розмір мінімальної заробітної плати, грн./міс. (за 

грудень) 

460 605 744 

Розмір прожиткового мінімуму, грн./міс. (за 

грудень)  

568 669 744 

Розмір середньомісячної заробітної плати, грн./міс. 1351 1806 1906 

 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47362#.VQqe19KsWSo
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Співвідношення темпів зростання прожиткового мінімуму та індексу 

споживчих цін, у період 2008–2009 років свідчило про тенденцію перевищення 

темпів інфляції над темпами зростання розміру прожиткового мінімуму. У період 

2008–2009 років номінальні доходи населення, попри перебування економіки у фазі 

рецесії, збільшувалися. Проте зміна реальних наявних доходів свідчила про 

тенденцію до стрімкого зниження у 2009 році (-10 %, порівняно зі зростанням у 7,6 

% у 2008 році та на 14,8 % у 2007 році), із подальшим зростанням у 2010 році на 

17,1 % [4].  

Порівняно з попереднім роком, у 2007 році індекс реальної заробітної плати 

становив 112,5, у 2008 році цей індекс становив 106,3, проте у 2009 році 90,8. 

Тобто, незважаючи на те, що середньозважений розмір мінімальної заробітної 

плати за 2009 рік підвищився на 20,8 %, середньомісячна заробітна плата зросла, 

порівняно з 2008 роком, лише на 5,5 % та становила 1906 грн. [6] При цьому 

реальна заробітна плата у 2009 році скоротилась на 9,2 %, чого не відбувалось із 

2000 року (скорочення становило 0,9 %) [6]. Вцілому, у 2009 році відмінність між 

номінальними та реальними показниками була найбільшою. У 2010 році було 

відновлено темпи зростання та наближено до показника 2007 року (індекс реальної 

заробітної плати 110,2). Якщо розглянути купівельну спроможність населення у 

досліджуваному періоді через показники заробітної плати та прожиткового 

мінімуму; показник купівельної спроможності середньомісячної заробітної плати в 

Україні (кількість наборів прожиткового мінімуму) у 2000 році становив 0,8; у 2008 

році 2,7; у 2009 році 2,56 [11, с. 289]. Отже, можемо стверджувати про зниження 

купівельної спроможності середньої заробітної плати у 2008–2009 роках. 

Наслідки фінансово-економічної кризи для власного добробуту, і на початку 

економічної рецесії, і у період депресії, відчула, за даними опитувань, як показано у 

таблиці 2; переважна більшість громадян. У грудні 2008 року відчули наслідки 

фінансово-економічної кризи 33 % громадян - більшою мірою та 46 % - певною 

мірою (не відчули на собі наслідків кризи 16.5 %) [13]. Найбільшою мірою 

відчутним було загальне зниження рівня життя (для 64 % опитаних), зростання цін 

на житлово-комунальні послуги (53 %), зменшення заробітної плати (27 %) та 

несвоєчасна виплата зарплат, пенсій, стипендій (21 %). 

Таблиця 2. Відчутність впливу фінансової та економічної кризи громадянами 

України, у % [5] 

 

 грудень 2008 березень 2009 

Так 73.8 83.2 

Ні 19.1 13.2 

Важко відповісти 7.2 3.6 

 

У ситуації економічної рецесії 2008 року, зниження реальних доходів 

населення та спроб влади мінімізувати відповідні негативні наслідки кризових 

явищ в економіці, суттєвим є питання оцінки громадянами антикризової політики, 

здійснюваної органами державної влади. У відповідь на запитання про те, дії яких 

органів влади сприяють подоланню або поглиблюють кризу, переважна більшість 

опитаних вважала вплив влади на подолання наслідків негативним. При цьому 

близько 20 % вважали, що влада або не вживає антикризових заходів, або вони є 

невпливовими. Дані опитування, проведеного у грудні 2008 року, наведено у 

таблиці 3. 
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Таблиця 3. Відповіді на запитання «Дії яких органів влади сприяють 

подоланню кризи, чи, навпаки, поглиблюють її?», грудень 2008 р., у % [2] 

 

 Не знають про дії 

стосовно 

подолання кризи 

Сприяють Поглиб-

люють 

Не 

впли-

вають 

Важко 

відпо-

вісти 

прем’єр-

міністр 

Тимошенко 

7.0 25.2 48.5 10.7 8.5 

уряд 8.4 17.1 52.8 12.6 9.1 

парламент 8.7 12.6 56.4 13.6 8.7 

президент 9.7 13.8 56.6 12.8 7.0 

 

Даними опитувань про роль політичних інститутів у розв’язанні кризових 

явищ в економіці можемо пояснювати тенденцію до зниження довіри, як підтримки 

окремих політиків, так і довіри до політичних інститутів. 

Таблиця 4. Відповіді на запитання «Чи підтримуєте Ви діяльність Уряду 

України?», грудень 2007 – лютий 2010 рр., у % [16] 

 

 
Повністю 

підтримую 

Підтримую 

окремі заходи 
Не підтримую 

Важко 

відповісти 

Лютий 2010 8.2 37.2 46.7 7.9 

Жовтень 2009 5.6 31.3 58.8 4.2 

Липень 2009 6.3 31.3 56.8 5.6 

Квітень 2009 5.3 32.3 58 4.4 

Березень 2009 2.2 30.3 63.7 3.8 

Грудень 2008 4.3 27.4 62.5 5.8 

Лютий 2008 16.6 48.7 28.7 5.9 

 

Найменший рівень підтримки уряду бачимо із початку економічної рецесії 

2008 року до березня 2009 року, після чого рівень підтримки несуттєво збільшився. 

Водночас знижувався рівень довіри до конкретних політиків, які у свідомості 

громадян уособлювали політичні інституції. 

Таблиця 5. Рівень підтримки діяльності Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко, 

грудень 2007 – лютий 2010 рр., у % [15; 17] 

 

 діяльність В. Ющенка діяльність Ю. Тимошенко 

Повністю 

підтримую  

Підтри-

мую 

окремі дії  

Не 

підтри-

мую  

Повністю 

підтримую 

Підтри-

мую 

окремі дії  

Не 

підтри-

мую  

Лютий 

2010 
2.8 19.1 73.6 17.6 24.5 54.5 

Грудень 

2009 
4 14.6 77.3 13.8 20.9 61.5 

Жовтень 

2009 
4.8 14.2 77.5 14.3 23.7 58.8 

Липень 

2009 

 

5.7 17.5 73.2 12.7 23.8 60.3 



ІІ Міжнародна науково-практична конференція   
«Особистість, суспільство, політика – 2015» 

58 

 

Квітень 

2009 
2.4 17.2 76.7 12 23.6 61.5 

Березень 

2009 
2.5 15.5 78.5 11.6 24.4 60.6 

Грудень 

2008 
3.4 14.3 76.4 11.2 21.7 62.5 

Жовтень 

2008 
4.3 13.5 75.6 17.8 24.1 52.5 

Червень 

2008 
9.9 29.2 55.6 16 27.5 51.9 

Лютий 

2008 
17.6 36.6 40.4 30.9 28.1 36.4 

Грудень 

2007 
19 31.6 42.4 32.6 19.7 41.5 

 

Підтримка уряду та політиків виглядала таким чином. Якщо у грудні 2006 

року відсоток громадян, які не підтримували діяльність уряду Ю. Тимошенко, 

становив 36,1 %, то у грудні 2008 року він сягнув 62,5 %. 

Таким чином, як наслідок невдоволення соціально-економічною політикою 

держави, відбулося зменшення інституційної довіри громадян. Соціологічні 

дослідження показують зниження у 2008-2009 роках рівня довіри до політичних 

інститутів, таких як: парламент, уряд, президент, а також до політичних партій та 

громадських організацій. Відповідні дані наведено у таблиці 6. 

 

 

 

 

Таблиця 6. Рівень довіри українського суспільства до політичних інститутів, 

2007-2009 рр. [3] 

 

довіра Рівень недовіри, % Рівень довіри баланс довіри та  

недовіри 

рік 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

До уряду 56.2 63.6 66.5 11.8 9.0 6.3 -44.4 -54.6 -60.2 

До президента 50.3 67.6 73.2 21.4 9.3 5.4 -28.9 -58.2 -67.8 

До парламенту 60.1 68.8 74.0 9.3 5.1 2.7 -50.8 -63.7 -71.3 

 

Як показують дані динаміки рівня довіри українського суспільства до 

політичних інститутів, у 2009 році він був суттєво нижчим, порівняно з рівнем 2007 

року. Якщо у 2007 році уряду довіряли 11,8 % громадян, то у 2008 році цей 

показник знизився до 9 %, у 2009 році він становив 6,3 % [3]. Довіра до президента, 

як і до парламенту, протягом вказаного періоду зменшилася найбільше, приблизно 

у чотири рази (до президента із 21,4 до 5,4 %, до парламенту із 9,3 до 2,7 % [3]). У 

контексті врахування посилення ролі політичних партій як суб’єктів формування 

органів влади у досліджуваному періоді, варто звернути увагу, що їм у 2009 році 

довіряли лише 3,2 % (у 2007 році 8,4 % [3]). 

Отже, загальна тенденція є такою, що з виникненням кризових явищ в 

українській економіці у 2008 році, які вплинули на показники реальних доходів 

населення, навіть за несуттєвого збільшення номінальних доходів, знизився рівень 
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підтримки населенням політиків, до повноважень яких належало економічне 

антикризове регулювання у державі. Відповідна ситуація також супроводжувалась 

зниженням рівня довіри до політичних інститутів. 
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Секція «Історичні науки» 

 

«ПОЛТАВСЬКИЙ ПЕРІОД»  ЖИТТЄВОГО І НАУКОВОГО ШЛЯХУ 

ІСТОРИКА НАТАЛІЇ МІРЗИ-АВАКЯНЦ (1888-1940 ?) 

 

Петренко Ірина 

доктор історичних наук, професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

 «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

У статті проаналізовано «полтавський  період» життєвого та наукового 

шляху  Наталії Мірзи-Авакянц – талановитого українського історика, педагога, 

методиста, професора. Протягом «полтавського періоду» (1918-1924 рр.) свого 

життя  вчена шліфувала талант не лише як історика, дослідника, архівіста, а й 

отримала досвід адміністративної роботи. Саме у Полтаві викристалізувалася 

сфера наукових інтересів Н.Мірзи-Авакянц. Вчена зарекомендувала себе 

талановитим лектором і педагогом. У Полтаві Н.Мірза-Авакянц написала свій  

перший підручник із історії України.  

Ключові слова: Наталія  Мірза-Авакянц, історія, наукові інтереси, 

Полтавський інститут народної освіти, педагогічна діяльність,  наукова 

спадщина. 

 

Довгий час ім’я історика Наталії Мірзи-Авакянц було викреслене з історії 

України, а її праці замовчувалися і майже не використовувалися дослідниками. 

Вона потрапила в маховик сталінських репресій кінця 30-х рр. ХХ ст., її було зви-

нувачено в участі в контрреволюційній націоналістично-терористичній  організації. 

Навіть не встановлена дата її страти. Нині настав час повернути ім’я Н.Мірзи-

Авккянц із небуття, адже її студії не втратили актуальності і сьогодні, а деякі – 

навіть випередили свій час за глибиною охоплення й опрацювання джерел, 

теоретичного осмислення,  особливо щодо дискусійних проблем в історії України.  

Народилася Наталія Дворянська (у заміжжі – Мірза-Авакянц) 24 вересня (11 

жовтня за старим стилем) 1888 року в м. Борисполі  Полтавської губернії. Згодом 

сім'я Дворянських переїхала до Києва. Наталія навчалася на відмінно і в 1907 році 

вступила на денне історико-філологічне відділення державних Київських вищих 

жіночих курсів. У 1913 році вона переїздить до Москви, де успішно екстерном 

склала державний іспит при Московському університеті і стала його студенткою.  

У 1915 році через родинні обставини Наталія  повертається до Києва. Влаштувалася 

на роботу в зразкову школу при Педагогічних курсах дворянки А.Жекуліної. 

Протягом 1917–1918 років викладала історію України рідною мовою в Київській 

Другій українській гімназії імені Кирило-Мефодіївського товариства.  

Наприкінці 1918 року Н.Мірзі-Авакянц запропонували місце викладача в 

Полтавському учительському інституті. В Полтаві Наталія протягом 1918-1920 

років викладала на Історично-філологічному факультеті Полтавського 

учительського інституту. Після його реорганізації у Полтавський інститут народної 

освіти протягом 1920-1924 років викладала історію України і Полтавщини.  

Наталія поринула в наукове, громадське і культурне життя Полтави. Тут 

повною мірою розкрився її талант не лише лектора, історика і методиста, а й 

виявися хист до адміністративної роботи. Паралельно Наталія працювала 
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помічником декана історико-філологічного факультету Українського народного 

університету.  

Паралельно з викладацькою і науковою роботою Н.Мірза-Авакянц проводила 

екскурсії для студентів і читала популярні лекції для простих людей у Народному 

музеї Полтавщини. 

Багато сил і енергії віддала вчена викладанню на Історико-філологічному 

факультеті Харківського університету, який постав у Полтаві восени 1918 року. Тут 

вчена працювала в оточенні вчених, дослідників, професорів Д.Багалія, Ф.І. Шміта, 

М.Сумцова, доцентів В.Барвінського і С.Таранушенка. Наталія обіймала посаду 

помічника декана,  розробила курс лекцій з нової дисципліни – українська 

історіографія. Тоді в Україні вона були чи не єдиною викладачкою, котра читала 

цей курс.  

Займаючись викладацькою діяльністю, вчена почала студіювати історичне 

краєзнавство. Наталія Мірза-Авакянц увійшла до ініціативної групи по створенню 

Українського наукового товариства дослідження й охорони пам’яток старовини та 

мистецтва на Полтавщині.  На його засіданнях Н.Мірза-Авакянц виголосила ряд 

доповідей, зокрема, «До історії окупації Галичини» (26 червня 1921 р.) та «Писані 

кодекси і звичайове право в практиці Полтавського городового суду XVII ст.» (26 

червня 1921 р.) та «Писані кодекси і звичаєве право в практиці Полтавського 

городового суду XVII ст.» (11 березня 1923 р.) [1, с. VIII, X.]. Саме в Полтаві 

викристалізовуються подальші напрямки наукових досліджень ученої, одним із 

яких стала історія судочинства козацької доби XVII ст. Очевидно, великою мірою 

це було пов’язано з студіюванням джерел. Йдеться про «Актовые книги 

Полтавского городового уряда XVII века», які зберігалися в Полтаві. Саме на 

основі цих унікальних історичних документів і підготовлено ряд студій Наталею 

Мірзою-Авакянц.    

Накопичений дослідницею етнографічний матеріал став основою для 

написання ґрунтовної наукової статті «З побуту української старшини кінця XVII 

віку», яка була опублікована в 1919 році в «Записках Українського наукового 

товариства дослідників старовини й мистецтва на Полтавщині» [2]. Це видання 

було підготовлене до друку редакційною колегією у складі членів правління 

Товариства Н.Мірзою-Авакянц, М.Рудинським, В.Щепотьєвим, редактором був 

В.Щербаківський.    

Одним із напрямків наукових пошуків  Н.Мірзи-Авакянц «полтавського 

періоду» стала  історія жінок України. У 1919 році у серії «Культурно-побутовій»  у 

видавництві Полтавської спілки споживчих товариств було надруковано працю 

вченої «Українська жінка в XVI-XVII ст.» [3].   

З початком 1920-х років на Полтавщині почався черговий етап реорганізації 

вищої школи. У цьому процесі Наталія взяла активну участь. Наталія стала на шлях 

співпраці з радянською владою. Протягом 1919-1920 років була помічником декана 

Історико-філологічного факультету Івана Рибакова (іноді заміщала його), в 1920 

році – головою педагогічної ради Полтавського учительського інституту. 

Паралельно працювала в трудовій школі. Є відомості, що працювала у вищій 

робітничій школі. В 1920 році стала членом Робосу – профспілки працівників 

освіти. Вірогідно, виконувала обов’язками секретаря губернської секції наукових 

співробітників профспілок Полтавщини. В інституті панувала атмосфера страху, 

контролю, цензури, почалися переслідування викладачів за зв’язки з попередньою 

владою.  
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У 1921 році було об’єднано Полтавський учительський інститут і 

Полтавський Історико-філологічний факультет Харківського університету, а потім 

реорганізовані в Полтавський інститут народної освіти. Він складався з двох 

відділів – словесно-історичного та природничо-математичного. Першим ректором 

новоутвореного навчального закладу протягом 1921-1923 рр. був В.Щепотьєв.  

Н.Мірза-Авакянц викладала курс історії України і історії  Полтавщини. Її 

лекції, глибокі за змістом і цікаві за формою, мали неабиякий успіх. Протягом 

1920-1921 років виконувала обов’язки проректора і 10 місяців – ректора 

Полтавського інститут народної освіти. Коли посаду проректора було скасовано, 

вчена протягом 1922-1923 років завідувала учбовою частиною в Полтавського 

кооперативного технікуму, потім працювала деканом кооперативного відділення 

Агрокооперативного технікуму.  

Довелося змінювати світогляд, підходи у викладанні історичних дисциплін. В 

педагогічному доробку Наталії Юстівни з’явилися лекції з історії революційних 

рухів, забарвлені марксистською лексикою. 

 «Полтавський період» творчої діяльності Наталії позначився  подальшим 

розвитком як методиста, тут шліфувався її педагогічний і науковий талант. Вона 

намагалася не лише доступно викладати студентам історію України, а й допомогти 

вчителям у їх нелегкій роботі. У 1922 році у Харківському державному видавництві 

було опубліковано перший підручник Н.Мірзи-Авакянц «Читанка з історії 

України» [4]. У ньому було охоплено період Київської Русі. Передмову до праці 

підготував академік Д.Багалій.   

Остання посада Н.Мірзи-Авакянц в Полтаві – секретар Полтавської секції 

наукових робітників (кінець 1923 – червень 1924 рр.) не принесла вченій бажаної 

наукової насолоди. Почалися нові часи.  

У 1922 році Н.Мірза-Авакянц стала аспіранткою Харківської науково-

дослідної кафедра історії української культури, де готувала промоційну роботу (на 

зразок кандидатської дисертації) під керівництвом академіка Д.Багалія. У 1923 році 

її було переведено на посаду співробітниці кафедри, а наступного року – вона стала 

дійсним членом кафедри.  

Підсумуємо, «полтавський період» (1918-1924 рр.) життєвого і наукового 

шляху історика Н.Мірзи-Авакянц був плідним і насиченим. Після поразки 

національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 років учена обрала 

шлях співробітництва з радянською владою, хоча в Комуністичну партію вона так 

ніколи і не вступила. У Полтаві вчена розвивала і шліфувала свій талант не лише як 

історика, дослідника, архівіста, а й отримала досвід адміністративної роботи – 

працювала заступником декана, виконувала обов’язки ректора Інституту народної 

освіти. Саме у Полтаві викристалізувалася сфера її наукових інтересів – історія 

жінок, українського судочинства, соціально-економічна історія. Наталія Юстівна 

поринула в процес викладання, зарекомендувала себе талановитим лектором і 

педагогом. Вчена не полишала вдосконалювати і методику викладання історії. Саме 

в Полтаві вчена написала свій  перший підручник, у якому використала велику 

кількість різних джерел.   

 

Література: 

1. Щепотьєв В.О. Про життя та діяльність Полтавського Наукового при 

ВУАН Товариства за минулі роки (1919-1927) / В. О. Щепотьєв  // Записки 

Полтавського наукового при ВУАН Товариства. – Полтава, 1928. – Вип. 2. – V–

XIV.  



ІІ Міжнародна науково-практична конференція   
«Особистість, суспільство, політика – 2015» 

64 

 

2. Мірза-Авакянц Н.Ю. З побуту української старшини кінця XVII віку / 

Н.Ю. Мірза-Авакянц // Записки Українського наукового товариства 

дослідників старовини й мистецтва на Полтавщині. – Полтава, 1919. – Вип. І. – 

С.17-60.  

3. Мірза-Авакянц Н.Ю. Українська жінка в XVI-XVII ст. / Н. Ю. Мірза-

Авакянц. – Полтава : «Печатне діло», 1920. – 92 с. 

4. Мірза-Авакянц Н. Читанка з історії України / Н. Мірза-Авакянц. – Х., 

1922. – Ч.І., вип. І. : Доба староруська. – 218 с.   

 

ФЕНОМЕН ЕТНОКУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 

 Савчук Борис 

доктор історичних наук, професор 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

   

У статті розкрито феномен козацької культури, яку увиразнює культура 

Запорозької Січі.  Вона своєю чергою формувалася в руслі українських генетичних 

джерел. Основними елементами козацької народної культури стали культурний 

стиль бароко зі всіма його проявами, етнорелігійні вияви козацького буття, 

козацька етнопедагогіка, козацька пісенна, музична творчість і хореографія, 

пам’ятки мистецтва тощо.  

        Ключові слова: українське козацтво, етнокультурна, етнопедагогіка, козацька 

пісенна та музична творчість. 

 

Етнокультурний феномен українського козацтва розглядаємо у двох 

ракурсах. У ―вузькому― розумінні йдеться про високорозвинені культури козацької 

держави другої половини XVII – XVIII ст. у всьому розмаїтті проявів. У 

―широкому― розумінні мовиться про її всеохоплюючий вплив на всю духовну і 

матеріальну культуру українства, що знаходить прояв у його ментальності, 

світобаченні, самосвідомості, способі життя, традиціях і обрядах як невід’ємного 

складника буття етнонаціонального організму.  

       Поява козацтва стала важливим чинником соціального, політичного життя та 

етнічного розвитку України. Його виникнення зумовлювалося прагненням людини 

до економічної і духовної свободи, зокрема й через загострення татарської загрози. 

Важливою є роль козацтва як етнозберігаючого і етнотворчого чинника. На 

формування етнічної ментальності українців значний вплив мали козацькі війни, 

які, поглиблюючи негативне ставлення до татар, поляків та московитів, водночас 

сприяли консолідації української суспільності, зміцнювали і загартовували її дух. 

Військові походи останньої чверті XVI – першої третини XVII ст. проти 

Кримського ханства та Османської імперії створили навколо козацтва ореол 

захисника не лише України, а й усього східнослов’янського світу. Протистояння з 

Польщею мало як соціальні, так і етнонаціональні причини, що своєю чергою 
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спричиняло хвилі масового покозачення селянства [5].  

         Українське козацтво неоднозначно ставилося до московитів. З одного боку, їх 

пов’язувало спільне слов’янське походження, єдина віра, а також необхідність 

захисту від турецько-татарської експансії. Але, з іншого боку, просякнуте 

вільнолюбством і демократичними традиціями, козацтво вороже ставилося до 

відверто деспотичних домагань московитів. Зважаючи, окрім того, на безліч інших 

етнокультурних відмінностей між русичами-українцями та московитами, у 

козацькій ментальності формувалося упереджене й недовірливе ставлення до 

останніх як до чужинців, з якими слід поводитися  залежно від обставин та 

зважаючи на власну вигоду. Виходячи з таких настроїв, в останній чверті XVI ст. 

козаки активно воювали проти Московії у складі військових сил Речі Посполитої. 

До речі, й ―смутні часи―, що охопили Московію у 1605-1618 рр., треба розглядати 

не стільки в площині польсько-московських, але й українсько-московських 

стосунків, бо однією з вирішальних сил, що визначила хід цих подій, виступило 

українське козацтво [1; 2; 6].  

         Феномен власне козацької культури увиразнює культура Запорозької Січі,  яка 

своєю чергою формувалася в руслі українських генетичних джерел. Її основними 

елементами стали культурний стиль бароко зі всіма його проявами; етнорелігійні 

вияви козацького буття; козацька етнопедагогіка; козацька пісенна, музична 

творчість і хореографія; пам’ятки мистецтва тощо.          Запорозька Січ 

формувалась із утікачів від соціальних, національних та релігійних переслідувань 

не лише з різних регіонів України та Російської імперії, а й з інших країн. Таким 

чином, кожен етнофор (носій етнічних цінностей) приносив у культурне 

середовище Січі особливі риси культури і мистецтва свого народу. Унаслідок 

переплетення цих індивідуальних культур сформувалась оригінальна, яскрава, 

різнобарвна самобутня культура, яка справила величезний вплив на розвиток 

культури всієї України. 

       Винятковість козацької культури увиразнює бароковий стиль, породжений 

складними багатошаровими соціоісторичними обставинами. Власне, постійні 

військові походи та ―мілітарний спосіб буття― – перебування на межі життя і смерті 

– і сформували в козацькому середовищі своєрідний бароковий світогляд. Його 

прикметною рисою стало сприйняття світу, людського життя як швидкоплинного і 

скороминущого, як своєрідної гри, сповненої ілюзій, химер і вигадок. Химерність 

бароко розбурхувала людські почуття, збуджувала уяву, викликала контрастні 

емоції. Козацьке бароко – це єдність і постійна боротьба протилежностей – Бога та 

Диявола, Добра і Зла, Любові та Ненависті, Життя та Смерті, Радості й Смутку [3; 

7]. Архетип козацької культури – це людина чину, герой, лицар. Позаяк запорожці  

одне зі своїх наріжних завдань убачали в обороні церкви та віри, вони наслідували 

звичаї і традиції чернечих орденів. Культ побратимства, товаришування у 

свідомості козака – професійного воїна – нерозривно пов'язаний із християнською 

ідеєю самопожертви заради ближнього [1; 4; 6].  Християнська віра як основа 

духовності та самоідентифікації козацтва  пронизує весь уклад його 

життєдіяльності. Вона являла основний критерій добору в середовище запорожців 
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та була своєрідною ―візиткою― козака як православного християнина й українця 

перед зовнішнім світом. У їхньому середовищі ніколи не було ―розкольників― чи 

―єретиків―, пропаганда чи сповідування іновір’я суворо заборонялися. Непорушно 

дотримувалися традиції, згідно з якою двічі на рік козаки вирушали на прощу до 

різних православних монастирів. Вони за власний кошт утримували лікарні, 

шпиталі, навіть цілі церковні парафії, робили значні матеріальні внески у храми, 

прихожанами яких себе вважали. Найшанованішими церковними святами 

вважалися Різдво, Великдень, Покрова. Нормою життя були індивідуальна і 

групова релігійність: кожен козак носив при собі ―тілесний― хрест, кожна нова 

справа починалася молитвою [1; 6].  

               До сьогодні не втратила наукової і практичної актуальності унікальна 

система козацької етнопедагогіки. Яскраву сторінку в історії освіти в Україні 

становить система шкільництва Запорізької Січі, що стала продовженням традицій 

братських шкіл. Вона складалася з трьох типів шкіл: січові, монастирські, 

церковно-парафіяльні. У січовій школі навчалися діти, які за різних обставин 

опинялися на Січі – приходили самі або ж були вивезені й усиновлені козаками. Їх 

навчали читання, співу, письма та основ військового мистецтва. Головним 

учителем січової школи був ієромонах-уставник, котрий не лише навчав азів 

грамоти, а й був духівником хлопців, опікувався їхнім здоров’ям. Монастирська 

школа діяла при Самарсько-Миколаївському монастирі ще із 70-х років XVI ст. У 

ній навчали грамоти, письма, молитов та Закону Божого. Церковно-парафіяльні 

заклади, які також називалися ―школами вокальної музики та церковного співу―, 

діяли при січових парафіяльних церквах. Найвідоміша з-поміж них – школа на 

лівому березі р. Орелі, яку 1770 р. перенесли на Січ. У ній готували читачів і 

співаків (навчали мистецтва  партесного співу) для Православної церкви України. 

Окремо згадаємо і засновану 1754 р. кошовим Якимом Гнатовичем школу з 

підготовки писарів для усіх військових канцелярій. Окрім ченців, у запорозьких 

школах викладали випускники та студенти Києво-Могилянської академії. Навчання 

в них велося українською мовою і тісно поєднувалося з вихованням [2; 5].   

          Чільне місце в культурно-мистецькому житті Запорозької Січі належало 

музиці, співу і танцям. Високого рівня досягла військова музика.  У січовій 

музичній школі, де навчали ―вокальних муз― і церковного співу, були створені 

спеціальні групи виконавців – лицедіїв, котрі ставили народні лялькові видовища 

під назвою ―Вертеп― у супроводі троїстих музик. Головна роль у цих виставах 

належала козакові-запорожцю, який добре грав на бандурі, співав і танцював. До 

виняткових явищ в історії духовної культури українського народу належить і 

козацьке хореографічне мистецтво. Особливою популярністю з-поміж  запорожців 

користувався гопак, який тепер називають ―українським народним танцем―. Його 

виконували лише чоловіки. Основу танцю становила імпровізація, під час якої 

танцюристи демонстрували, хто на що здатний [2; 3]. Так само кобзарство – це 

своєрідне явище української народної культури, визначне мистецьке досягнення 

запорізького козацтва. Микола Гоголь називав кобзарів охоронцями бойової слави 

нашої Батьківщини, поетами і літописцями. 
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        Отже, культура козацької держави – це складний багатогранний 

етносоціальний феномен, з плином часу вона увійшла як складник духовного життя 

сучасної української нації. Художні вподобання, демократичні настрої козацького 

середовища визначили колорит козацького розвитку української етнокультури. 

Акумулюючи величезний духовний досвід XVII – XVIII ст., козацтво залишило 

глибокий слід в етнонаціональній свідомості народу. 
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БОЛГАРСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ НА ПОЛТАВЩИНІ 

 

Самойленко Наталія 

Всеукраїнська Асамблея болгар України 

 

З’ясовується історія заснування та розвитку створеної на Полтавщині  

болгарськими політичними емігрантами у 1924р сільськогосподарської артілі.  

Аналізується її виробнича діяльність, участь у процесах радянської модернізаціїв 

Україні. Наголошується, що  комуна назавжди залишиться символом дружних 

україно-болгарських  взаємин. 

Ключові слова: радянська модернизація, болгарська діаспора, політична 

еміграція, виробнича кооперація. 

 

Відповідаючи на виклики часу, українська історична наука активно шукає 

нові теми, методи та підходи у дослідженні минулого. Не стала виключенням  

вітчизнянеболгарознавство – комплексна наукова дисципліна, що увібрала у себе 

історію, географію, етнологію, фольклористику, історію політичної, соціальної, 

економічної та культурної еволюції болгарської спільноти. Проте закономірні 

пошуки нового, які кореспондуються з запитами суспільства, мали  одним зі своїх 

наслідків своєрідне табу на проблемно-тематичне поле болгаристичних розвідок 

радянської доби. 
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 У 2000-х роках на узбіччі дослідницьких інтересів опинилися сюжети, 

пов’язані з традиційними  двосторонніми українсько-болгарськими  контактами 

1920-х – початку 1990-х рр.  Безумовно, глибокі та незворотні зміни в обох 

країнахвимагають від дослідників нового прочитання минулого, прочитання, але не 

його забування.  Адже зв’язки українського та болгарського народів витримали 

чисельні випробування не тільки часом, але й політичними режимами різної 

забарвленості та не втратили свого гуманістичного змісту. Одним з переконливих 

свідчень цього є історія комуни імені  Д. Благоєва, заснованої болгарськими 

політичними емігрантами на території Полтавської губернії Української Радянської 

Соціалістичної Республіки 14 травня 1924р.  Впродовж 1960-х – 1980-х рр. 

дослідники неодноразово зверталися до її історії, яка знайшла відображеня на 

сторінках досліджень, присвячених двостороннім відносинам  або руху 

міжнародної солідарності[1]. Проте у подальшому інтерес до такого роду сюжетів 

згасає, у фундаментальній праці «Полтавщина. Історичний нарис» 

(Полтава:Дивосвіт, 2007.—592с.) про комуну ім. Благоєва вже зовсім не згадується. 

Враховуючи усі реалії  українського буття 2014 – 2015 рр. не виключено, що її 

досвід міг би бути при нагоді у відповіді на питання «За  яких обставин людина, яка 

змушена думати тільки про те, як  рятувати своє життя та життя своєї родини, може 

знову адаптуватися до безпечного середовища та здолати кризовий стан?». 

Заснування комуни докладно з’ясовано. До цього сюжету зверталися 

практично усі, хто згадував про неї.Внаслідок  репресій в Болгарії після 

вересневого повстання 1923р. в СРСР, частиною якого тоді була й Україна, 

спрямувалася  хвиля політичної еміграції. В країні розгорнувся рух по наданню 

допомоги жертвам репресій. Знедолені болгари намагалися знайти притулок у 

першій в світі «державі робочих та селян», де на середину 1920-х рр. вжемешкали 

більш, як 110 тис. нащадків болгарських переселенців минулих років (за 

виключенням Молдавії, значна частина якої знаходилась тоді під юрисдикцією 

Румунії) [2,c.125]. Особливо їх приваблювала Україна. Найбільш повне пояснення 

цього факту  дала  В.В.Павленко.На відміну від попередників,  які бачили, перш за 

все,ідеологічні  причини  у вигляді реалізації принципу пролетарської солідарності 

та робили акцент на традиційних революційних зв’язках, дослідниця звернула 

увагу на соціальну та економічну доцільність, а також історичні причини 

спрямованості еміграційної хвилі в УРСР.  Зважаючи на певну територіальну 

близькість України до їх батьківщини, наявність відносно розвиненої 

інфраструктури, здатної забезпечити робочі місця, та рідної діаспори, певної 

мережі  навчальних закладів, що давала можливість підтримувати культурний 

рівень,  політемігранти осідали  саме там[3, с.с.134 –135]. Почуття щирої підтримки 

знедоленим  з боку звичайних українців, які ще жили натхненням комуністичної 

перспективи, звісно, не мали нічого спільного з політичними розрахунками ані 

радянського політичного керівництва, ані  керівництва Комінтерну.  Але вони 

зіграли певну роль у заснуванні першої інтернаціональної  комуни в республіці. 

На Полтавщині знали про події в Болгарії, зібрали кошти для ув’язнених 

Плевенської тюрми, за що їм подякували[4,с.43].  Безсумнівно, у подальшому це 

мало значення у налагодженні контактів емігрантів з місцевими мешканцями. Деякі 

дослідники пов’язують виникнення комуні виключно з ініціативою «згори» –  з 

діяльністю  одного з відомих керівників революційного руху в Болгарії В. Коларова 

та Полтавського губернського осередку Міжнародної організації допомогиборцям 

революції  (МОДР) [5, c.107]. Проте розширення кола історичних джерел за 

рахунок  фондів Полтавського облдержархіву, дозволяє   зробити уточнення. Як 
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свідчить їх переконливий аналіз, здійснений краєзнавцем Жук В.Н.,  думка про 

заснування комуни виникла у колі самих емігрантів, ще на їх шляху до 

СРСР[4,c.57]. Безсумнівно, об’єднання в комуну стало найбільш раціональним 

способом існування за обставин, у яких опинилися біженці. Комуну було засновано 

у селі Парасковіївка (нині Куліковка Полтавського району).Такий вибір не був 

випадковим: адже там вже мав місце досвід створення комун в 1923р.  

На перших порах комунарам довелося зустрітися з багатьма труднощами. 

Джерельна база, яка дозволяє безпосередньо простежити процес  культурно-

соціальної та екологічної адаптації мігрантів, практично відсутня. Значну частину 

благоєвців становили колишні  мешканці міста, мало знайомі з сільським 

господарством. До того ж, на початку існування комуни майже щороку були 

засухи. Заважала велика плинність робочої сили.Проте ці складності їй допомагали 

долати. Організація комуни співпала у часі з першою спробою радянської влади на 

початку 20-х рр. зламати одноосібний селянський уклад. Болгарська 

сільськогосподарська комуна була задумана як зразкове господарство, прообраз 

майбутніх  взаємин на селі. Тому їй приділяли значну увагу центральні і місцеві 

органи влади, громадські організації. Її неодноразово відвідували інструктори 

Центрального Комітету (ЦК) МОДР СРСР і УСРР, члени Закордонного бюро ЦК 

Болгарської комуністичної партії Г.  Димитров, В. Коларов, а такожз благоєвцями 

зустрівся голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету  

Г.І.Петровський.У масштабах всієї країни здійснювалася популяризація  комуни, 

тому значна допомога надходила з усіх куточків країни. Комунарам 

перераховували кошти і ділилися своєю продукцією підприємства Полтави, 

Харкова, Кам’янца-Подільського та інших міст, а також офіційні її шефи – 

Сільськогосподарський інститут у Полтаві, Полтавська центральна поліклініка, 

Московський інтернаціональний клуб[3,  с.155]. В.В. Павленко небезпідставно 

називає таки умови існування комуни тепличними. 

Велика матеріальна підтримка, обробка землі потужними як на той час 

технічними засобами, дотримання агротехніки, дали комунарам змогу не тільки 

вистояти (на відміну від більшості комун, що розпалися під тиском непу), але й 

досягти позитивних результатів. Це зробило її привабливою для селян навколишніх 

сіл, які писали заяви з проханням прийняти їх до комуни. У такий спосіб також 

зростали людські та матеріальні ресурси господарства.Разом співпрацювали  люди 

різних націй. Комуна жила життям радянського суспільства, витримала політичні 

репресії, планхлібозаготівель 1932– 1933 рр. 

Крім суто економічних завдань комуна вирішувала й соціокультурні. 

Впродовж перших років побутові умові були складними. Але комунари своєю 

наполегливою працею змогли їх поліпшити. Згодом  комуна мала бібліотеку, 

кіноустановку, два клуби, де працювали 9  гуртків, дитячі ясла[4, с. 67].Благоєвці 

налагодили дружні відносини з місцевими селянами, допомагали організувати 

гуртки з ліквідації неписьменності, безкоштовно обробляти землю бідноті, 

постачали поросят. Безсумнівно, комунари робили свій внесок у розвиток краю 

доби соціалістичної модернізації. Той факт, що їх добросовісна праця, як і праця 

радянських громадян, використовувалася політичним режимом під гаслами  

побудови світлого майбутнього заради нереальної соціальної мети,  не може 

зменшити  її історичної цінності. В лавах такого роду об’єднань виховувалося 

люди, які  сповідували високі моральні цінності й  у подальшому винесли на своїх 

плечах усі тяготи війни з фашизмом. З лав комуни вийшли майбутні учасники руху 

Опору в Болгарії. 
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Проте і значні інвестиції, і велика моральна підтримка не змогли зробити 

комуну ідеальним господарством, гідним наслідування.  З переходом до політики 

суцільної колективізації комуна ім.Д.Благоєва почала перетворюватися на артіль у 

1935р. Ім’я Д. Благоєва залишилося за центральною садибою. Комунари 

Парасковіївки об’єдналися з місцевими колгоспниками в артіль, яку в 1938р. 

назвали ім’ям Папанінців.  Отже, традиції комунарів знайшли своє продовження. 

Спостереження за історією комуни, створеною болгарською політичною 

еміграцією дозволяють зробити висновки, що їх адаптація в іншонаціональному 

середовищі відбувалася не тільки завдяки власним вольовим якостям, але й 

суттєвій моральній та матеріальній  допомоги країни, що приймала.Свою роль 

зіграли спільність ідеологічних цінностей, настанов, ідеалів та близькість уявлень 

про загальнолюдські цінності.Мігранти продемонстрували високу ступінь 

адаптивності за умов існування як відкрита група. Комуна ім. Д. Благоєва попри 

політичні мотиви радянського парткомунистичного керівництва усіх рівнів щодо її 

підтримки була і залишається прикладом приязні представників різних народів, 

результатом їх спільної  соціальної діяльності. 
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З’ясовано роль аматорських колективів у формуванні національного 

відродження Черкаського регіону у перше десятиріччя державної незалежності 

України. Поділено (умовно) на категорії всі народні самодіяльні колективи, що 

існували на Черкащині в 1991–2001 рр., та детально охарактеризовано їх. 
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Акцентовано увагу на зростанні популярності фольклорно-етнографічних 

ансамблів як осередків виховання патріотизму серед населення регіону. Доведено, 

що аматорські колективи сприяють  формуванню національного відродження та 

утвердженню національної ідентичності. 

Ключові слова: аматорські колективи, народні самодіяльні колективи, 

національне відродження, фольклорно-етнографічні ансамблі, патріотизм. 

 

Діяльність аматорських колективів є важливою частиною культури України, 

а їхній доробок – вагомий чинник у формуванні морально-етичних цінностей, що 

несе українська культура в світ. Практично в кожному населеному пункті України є 

свої аматори: поети, художники, народні майстри, співаки та інші. Українці завжди 

намагалися виразити своє відчуття прекрасного через поезію, пісню, танець, музику 

тощо.  

В 1991–2001 рр. при Будинках культури Черкащини діяв ряд аматорських 

колективів, які носили звання «народний самодіяльний» чи «зразковий». У 1995 р. 

в області працювало понад 6,5 тис. клубних формувань, в яких діяло 5 299 

колективів художньої самодіяльності і 1 704 дитячих гуртків [1, арк. 22], які 

об’єднали майже 77,5 тис. учасників [1, арк. 19].  

Всі народні самодіяльні колективи 1991–2001 рр. можна умовно поділити на: 

1) хорові колективи; 2) фольклорно-етнографічні колективи; 3) вокальні ансамблі; 

4) вокально-хореографічні ансамблі; 5) хореографічні ансамблі; 6) ансамблі 

народних інструментів; 7) духові оркестри; 8) самодіяльні театри. 

Українське народне хорове мистецтво утворилося в 90-ті рр. ХІХ ст. 

у результаті творчих пошуків фольклориста, диригента та композитора за 

покликанням і лікаря за фахом П. Д. Демуцького з Охматівським хором на 

Київщині (нині Черкащина) [2]. У радянський період української історії народно-

хорове мистецтво було пріоритетним. Народний хор, незважаючи на ідеологічні 

зашореності тих часів, став фактором національної самоідентифікації, 

національного ствердження, основою масового українського співу, але у 1991–

2001 рр., виникло питання про доцільність функціонування народного хорового 

мистецтва та з’явилися спроби протиставити його автентичній пісні й академічному 

мистецтву [3]. Причинами цього були: матеріальна (неможливість фінансово 

утримувати великий творчий колектив) і репертуар, який потребував повного 

оновлення: нових, яскравих обробок народних пісень і пісень, співзвучних часові. 

Держава дистанціювалася від проблем народно-хорового мистецтва. Так, на єдиний 

Всеукраїнський конкурс-фестиваль ім. П. Д. Демуцького, що проходив у м. Київ 

раз на три роки, лише окремі області мали матеріальну можливість делегувати 

хорові колективи.  

Проаналізувавши діяльність самодіяльних хорових колективів регіону, 

приходимо до висновку, що їхній чисельний склад рідко складав більше 30 осіб, а 

їхніми учасниками були люди похилого або середнього віку. Левову долю склали 

хорові колективи ветеранів війни та праці з відповідним репертуаром – пісні 

патріотичної тематики, про війну, інколи козацькі пісні. Як приклад, народний 

аматорський хор «Хлопці ого-го!» Тальнівського районного будинку культури (далі 

РБК) під керівництвом А. П. Ноздровського та інші були учасниками культурно-
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мистецьких заходів області, районних свят, Обласного фестивалю хорів ветеранів 

війни та праці «Цих років не змовкне слава» тощо [4, арк. 9]. Найстарішим 

самодіяльним хоровим колективом області в 1991–2001 рр. був хор Вільшанського 

сільського центру культури та дозвілля (художній керівник А. Даценко), створений 

в 1924 р.  

Фольклорно-етнографічні самодіяльні колективи області можливо виділити 

в окрему групу лише умовно: репертуар деяких хорових колективів, вокальних 

ансамблів та ансамблів народних інструментів часто носив фольклорно-

етнографічний напрямок, що було характерно для 1990-х рр. 

Фольклорні колективи регіону спеціалізувалися на виконанні народних 

українських пісень, що виконувалися у певних костюмах і супроводжувалися 

притаманними тій чи іншій пісні дійствами. За репертуаром їх можна умовно 

поділити на ті, що виконували: 1) козацькі пісні; 2) весільні обрядові та 

календарно-обрядові пісні: колядки, щедрівки тощо; 3) старовинні українські пісні. 

Такий поділ можна провести лише умовно, беручи до уваги основний репертуар, 

так як часто колективи виконували різні за жанром пісні.  

До колективів, що виконували козацькі пісні, віднесено ансамбль «Козачка» 

Чигиринського РБК (художній керівник заслужений працівник культури України 

М. Х. Орленко [5, арк. 163]). Вона пропагувала українську старовинну пісню серед 

населення області, зібрала близько 200 давно забутих історичних козацьких пісень 

[6]. У 1991 р. цей колектив був лауреатом І Всеукраїнського фестивалю козацької 

пісні «Хортиця» (м. Запоріжжя).  

Взагалі, у регіоні існувала велика кількість співочих колективів, репертуар 

яких становили українські народні і сучасні пісні. До складу деяких вокальних 

ансамблів входила інструментальна група або оркестр. Вони були учасниками 

районних та обласних свят, звітних концертів тощо. Так, народний аматорський 

ансамбль української пісні «Ордана» – лауреат І Всеукраїнського огляду-конкурсу 

«Народний спів» (м. Київ, 1993 р.), народний самодіяльний жіночий ансамбль 

«Мальви» Шполянського МБК – учасник фестивалю вокально-хорових колективів 

ім. П. Д. Демуцького (1995 р.), а чоловічий вокальний гурт «Гайдамаки» 

Шполянського МБК – лауреат ІІІ Всесоюзного огляду художньої самодіяльності 

(1991 р.) тощо.  

Ансамблів пісні і танцю в регіоні було значно менше, ніж вокальних 

колективів: як приклад, «Рідні напіви» Чорнобаївського РБК (художній керівник 

С. Д. Граната) та інші. Основним їх репертуаром були українські народні пісні та 

танці.  

Хореографічне мистецтво тісно пов’язано з історією народу, його 

традиціями і самовизначенням. За словами заслуженого працівника культури 

України Л. І. Гелун в 1991–2001 рр. «Було мало спеціалістів з українського танцю, 

тому що значна більшість керівників-хореографів, які здобули освіту за часів СРСР, 

не отримали достатніх знань у цій сфері. Крім того, масовий від’їзд фахівців на 

роботу за кордон в перші роки незалежної України, робота засобів масової 

інформації майже виключно в річищі пропагування масової культури – все це 
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створило певні проблеми в розвитку народного танцю» [7]. Цим пояснювалася мала 

кількість аматорських хореографічних колективів в області.  

Діяльність ансамблів народних інструментів вимагала значних фінансових 

затрат, тому їх більшість поступово припинила існування. Народні ансамблі 

«Троїстих музик» діяли при Деренківському СБК Корсунь-Шевченківського 

району, Байбузівському СБК Черкаського району тощо. Окрім троїстих музик, в 

регіоні були інші ансамблі народних інструментів: дитячий ансамбль народної 

музики «Дзвіночок» Попівського СБК Смілянського району – єдиний в Україні, де 

грали на сопілці, балалайці, мандоліні та «бугаю» [8] та інші.  

Але найбільших матеріальних затрат потребували духові оркестри, тому їх 

було вкрай мало в області: наприклад, духові оркестри, створені при Кам’янському 

РБК та інші. В основі їх репертуару – твори української і зарубіжної класики, 

українські народні пісні, естрадні твори, популярні твори воєнного періоду тощо. 

Аматорські духові оркестри були учасниками свят місцевого і регіонального рівня. 

Крім того, влітку вони часто грали вечорами в парках у вихідні, розвиваючи, таким 

чином, музичну культуру населення.  

Крім того, в області діяв ряд аматорських і самодіяльних театральних 

колективів: «Літературний театр»; народний самодіяльний театр Худяцького СБК 

Черкаського району; студентський театр естрадної мініатюри «Добродії» та інші. В 

1991–2001 рр. більшість аматорських і самодіяльних театральних колективів 

призупинили свою діяльність або працювали не в повну силу, що пояснювалося 

фінансовими проблемами.  

Таким чином, було поділено (умовно) за категоріями аматорські самодіяльні 

колективи, які існували на Черкащині у 1991–2001 рр., було дано їх характеристику 

(склад, репертуар тощо) та доведено їх безпосередній вплив на виховання 

патріотизму і формування національного відродження регіону у перше десятиріччя 

державної незалежності України.  
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Анотація: у даній работі розглянутороль брендингу голандських міст, на 

прикладі Гааги, Алкмару, Алмере та Роттердаму, в аспекті національної 

економіки.  

 

В останні декади нової глобалізованої ери країни, регіони чи міста майже в 

усіх частинах Землі  з величезними темпами вдаються до викорисання city branding 

та створення власного слогану, прагнучи бути впізнаними на мапі світу. За цей 

період Королівство Нідерландів завдяки єфективній реалізації маркетингових 

програм зарекомендувала себе як одна з найуспішніших країн у сфері використання 

брендингу території, що позитивно відображається на єкономіці країни в цілому. У 

1990 році Гронінген  (Groningen, однойменна провінція й його адміністративний 

центр) був першим містом в Нідерландах, яке привернуло до себе увагу за 

допомогою слогану: ― Er gaatnietsboven Groningen‖ ( не існує нічого далі 

Гронінгену), роблячи акцент на розташуванняГроніндену як найпівнічнішоі 

провінції Нідерландів. У 1998 році, наступне місто Алмер( Almere) було першим, 

хто почав використовувати медіа компанію по маркетингу, використовуючи слоган 

― Net kan in Almere‖ (Все можливо в Алмере). У 2004 році столиця країни –

Амстердам створює один з найвпізнаваємих брендів світу ― I Amsterdam‖. 

Бренд міста – це додатковий ресурс у вигляді соціальної стабільності , 

інвестиціи,̆ туризму, нових робочих місць . Це спільна інтелектуальна власність 

громади, яка у знаменитих брендів може в сотні разів перевищувати вартість 

реальних активів міста . Бренд міста формується на базі поширюваної про нього 

інформаціі,̈ відповідних індексів і рейтингів, реальних аргументів щодо його 

функціонування й можливостей розвитку [2, с. 123]. 

Основна мета брендингу – забезпечити інформаційну присутність бренду в 

найрізноманітніших джерелах, упізнаваність його назви в масовій свідомості через 

образи локальних ексклюзивних відмінностей , іміджеві характеристики і 

репутацію, що забезпечують території можливість стати силою впливу , 

транслювати самостійні рішення та збільшувати власні ресурси [3, с. 37]. 

Завдяки реалізації маркетингових проектів та діяльності відповідних 

організацій за останні 5 років пізнаваність та відомість Роттердаму як міста-

інвестицій, міста-промисловості, міста, де живуть люди багатьох національностей, 

міста - культури та спорту за даними щорічного аналізу Europeane-City, змінилося з 

55 позиції до 47 серед усіх міст Європи.  Роттердам реалізує брендинг стратегію, 

метою якої є  досягнення єдиної міської ідентичності, з акцентом на виробництво 

образа мегаполісу,  одночасно намагається поєднати спадщину минулого у 

культурному і промисловому аспекті, і підсилити сучасну ідентифікацію міста [9]. 

City branding of Almere є всеосяжна концепція, що складається з різних видів 

діяльності, які вносять свій внесок у реалізацію бачення міста. Алмере Сіті 
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Маркетинг фокусується саме в цьому широкому спектрі на трьох основних завдань: 

брендинг, події і туристична привабливість [7]. 

Метоюміського брендингу в Алмере є щоб потенційні жителі, підприємства, 

що прагнуть функціонувати у місті, майбутні студенти та відвідувачі отримали  

максимально чітку картину міста. Діяльність АСМспрямована на розвиток 

поширення єдиного образу міста і координацію  співпраці з відповідними 

сторонами [8]. 

АСМ підпорядкована як муніципалитету міста так і співпрацює з 

маркетинговий відділом Нідерландів. АСМ співпрацює з корпораціями, 

установами, зацікавленими жителями і з муніципалітетом. АСМ об'єднує їх і 

допомагає досягненню загальних результатів [10]. 

У 2006 роцібувзапущений проект The Hague JusticePortal, метоюякого є 

забезпечити доступ до інформації про діяльністьсудовихінстанцій, зосереджених в 

Гаазі. Окрімцього, тут можназнайтисудові документи, коментарі, статті, прес-

релізи, а також книги і бібліографію по теміміжнародного права. 

На сьогодні в Алкмарі найбільш важливою галуззю функціонування міста є 

сировиробництво та торгівля сиром. В Алкмарі функціонує виробництво сирів 

марок ―Гауда‖ та ―Едем.Завдяки збереженню традицій проведення сирного  

ярмарку з 1619 року, який проходить щопятниці з початку квітня до кінця вересня, 

місто отримало всесвітню відомість та титул ― Сирне місто‖.  

Починаючи з 2009 року Муніципалитет міста Алкмар проводить 

маркетингову стратегію ― Alkmaar Prachtstad‖ чи ― Алкмар-гарне місто‖. Для цього 

був створений  маркетіноговий відділ міста. Головною брендинговою стратегією 

стала популяризація Алкмару як головного сирого міста Голандії [6]. 

Висновки: 

Завдяки правильному підходу до постановки брендинг стратегії та її 

комплексним просуванням Нідерланди вирішили ряд проблем з оптимізацією 

бюджетних та позабюджетних витрат на інформаційні, соціо-культурні, спортивні 

та інші проекти, які в будь-якому випадку відбуваються в усіх містах і регіонах, 

завдяки цьому вирішенно ряд  наступних мікро- і макроекономічних завдань: 

 Створення привабливого туристичного продукту; 

  Позитивна зміна інвестиційного клімату країни: збільшення 

залучення інвестицій у бізнес, промисловість, нерухомість, інфраструктуру; 

  Зменшення еміграції голландців; 

 Поліпшення якості життя за рахунок інвестицій в інфраструктуру, 

зменшення безробіття, ріст доходів населення, поліпшення якості життя за рахунок 

нової інфраструктури та інвестицій, нові можливості для бізнесу; 

 Зняття внутрішньої соціальної напруженості, гордість за свою 

територію; 

 Посилення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників 

на національному та міжнародному ринках; 

 Зростання  доходів і податкових надходжень, пов’язаних з туризмом 

(HoReCa, транспорт, сфера послуг, виготовлення та продаж сувенірів, розвиток 

ринку нерухомості); 
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 Збільшення доходів від експорту, полегшення виходу на зовнішні 

ринки за рахунок популярності території, націнка за бренд території, підтримка 

ключових галузей у бренд-комунікаціях; 

 Формування купівельного попиту на місцеву продукцію. 
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Анотація. У тезах проаналізовані основні види комунікаційних зв’язків 

усередині організації (горизонтальні та вертикальні), їхні специфічні риси, а також 

основні перешкоди, які потрібно подолати, щоб комунікації стали ефективними, 

тобто призвели до успішного менеджменту. 

Ключові слова: менеджер, комунікація, інформація, ефективні комунікації, 

професійний комунікатор, сенсорні процеси, перцепція, рецепція. 

 

Типовий робочий день менеджера – це робота з документацією, заплановані 

зустрічі, телефонні розмови, читання кореспонденції, відповіді на неї, 

незаплановані зустрічі та поїздки. Більша частина цієї діяльності пов’язана з 

комунікаціями. Справді менеджери, як звичайно, більше половини свого часу 

витрачають на певний вид комунікацій. Комунікації завжди стосуються двох або 

більше людей, тому тут інші поведінкові процеси, такі як мотивація, лідерство, 
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групова діяльність є суттєвими. Менеджери, якщо вони хочуть бути справжніми 

лідерами, повинні добре освоїти комунікації. 

Комунікація – це процес передавання інформації від однієї особи до іншої, яка 

(інформація) не завжди відповідає прийнятому повідомленню. Тому потрібні 

ефективні комунікації – це такий процес передавання повідомлення, коли отримане 

повідомлення, наскільки можливо близьке за значенням до первинного. Ключовим 

елементом ефективних комунікацій є відмінності між даними та інформацією. Дані 

– це неопрацьовані цифри і факти, які відображають окремий аспект дійсності 

(наприклад, завод має 35 верстатів, кожен верстат може виробляти 1000 одиниць 

продукції щодня). Інформація – це дані, представлені у вигляді або формі, які 

мають сенсове навантаження (наприклад, завод має додаткові потужності і зазнає 

непотрібних витрат). Інформація є важливою для менеджера і забезпечує базу для 

дій. Зокрема, менеджер такого заводу може використати інформацію і продати 

чотири верстати (тримаючи один на запас), перевівши п’ять робітників на іншу 

роботу. 

Відповідно до досліджень керівник витрачає від 50 до 90% усього часу на 

комунікації. Це здається неймовірним, але стає зрозумілим, якщо врахувати, що 

керівник займається цим, щоб реалізувати свої ролі в міжособистісних відносинах, 

інформаційному обміні і процесах прийняття рішень, не говорячи про управлінські 

функції планування, організації, мотивації і контролю. Саме тому, що обмін 

інформацією убудований в усі основні види управлінської діяльності, комунікації є 

сполучним процесом. Оскільки керівник виконує три свої ролі і здійснює чотири 

основні функції, для того щоб сформулювати мети організації і досягти них, якість 

обміну інформацією може прямо впливати на ступінь реалізації цілей. Це означає, 

що для успіху індивідів і організацій необхідні ефективні комунікації. Ефективно 

працюючі керівники – це ті, хто ефективні в комунікаціях. Вони представляють 

суть комунікаційного процесу, мають добре розвинуте уміння усного і письмового 

спілкування і розуміють, як середовище впливає на обмін інформацією [1, с.108].  

Міркуючи про обмін інформацією в організації, звичайно думають про людей, 

що говорять у процесі особистого спілкування або в групах на зборах, розмовляють 

по телефоні або читають і складають записки, листи і звіти. Хоча на ці випадки 

приходиться основна частина комунікацій в організації, комунікації являють собою 

дуже складний процес. Почнемо з виявлення того, де поза і усередині організації 

потрібні ефективні комунікації. Одним із важливих компонентів системи масової 

комунікації є комунікатор, тому що саме від нього залежать характер, зміст і 

спрямування комунікації. Усі комунікатори поділяються на професійних і 

непрофесійних. Професійним комунікатором є той комунікатор, який усвідомлює 

власні процеси передачі або споживання інформації, керує ними, удосконалює свої 

уміння й навички, професіонально організовує процес передачі або переробки 

інформації. До професійних комунікаторів належать, наприклад, професійні мовці 

та професійні співбесідники (аналітики мовлення). Професійні мовці формуються 

на основі усвідомлення процесів породження висловлювання, механізмів 

виникнення повідомлення, усвідомлення тих факторів (мотив, мета, смисл, 

ситуація), які впливають на мовця під час виникнення повідомлення [3, с. 154]. 

Серед професійних комунікаторів є й професійні співбесідники. Професійними 

співбесідниками можуть бути читачі, глядачі, слухачі, які виступають у ролі 

аналітиків та інтерпретаторів мовлення. Для розуміння того, на якій основі 

формується читацький професіоналізм, необхідно розібратися в механізмах 

сприймання й розуміння висловлювання. Сприймання є керований процес 
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продукування інформації адресатом. Цей процес включає сенсорні процеси 

(відчуття), перцепцію (пізнавання), рецепцію (розуміння). Сенсорні процеси – це 

фізіологічні процеси отримання інформації з навколишнього середовища, які 

залежать від стану організму й сенсорної системи. Перцепція у сфері комунікації – 

процес, що тісно пов’язаний із розумінням і більшою мірою залежить від пам’яті, 

перцептивного досвіду аудиторії, її уваги. Це уміння реципієнта зосередитися, 

взяти ту інформацію, яка йому потрібна. Розуміння – певним чином організований 

процес включення сприйнятого факту чи фактів у поняттєву систему адресата. 

Серед причин, що порушують процес відчуття i розуміння в цілому, можна назвати 

невдалу організацію процесу сприймання: розірваність у часі й просторі процесу 

сприймання; швидкий темп розмови; негативну соціальну оцінку диктора або 

ведучого, через їхній слабкий голос, нерозбірливість вимови тощо; побічні 

перешкоди – гамір, крик; поганий психофізіологічний стан адресата – 

втома,роздратованість тощо; перешкоди, пов’язані з невдалим оформленням 

тексту: надмірна кількість ілюстрацій, погано побудований i розташований текст, 

правописні помилки тощо.  

Інформація переміщається усередині організації з рівня на рівень у рамках 

вертикальних комунікацій. Вона може передаватися, по-перше, з вищих рівнів на 

нижчі. Таким шляхом підлеглим рівням керування повідомляється про поточні 

задачі, зміну пріоритетів, конкретні завдання, процедури, що рекомендуються і т.п. 

Наприклад, віце-президент по виробництву може повідомляти керуючому заводом 

(керівник середнього рівня) про майбутні зміни у виробництві продукту. У свою 

чергу, керуючий заводом повинен проінформувати підлеглих йому керівників про 

особливості змін, що готуються. Крім обміну з вищих рівнів на нижчі, організація 

має потребу в висхідних комунікаціях. Приміром, банківський службовець може 

помітити, що нова ЕОМ іноді змушує клієнта чекати на кілька хвилин довше, ніж 

колись, оскільки машина періодично зайнята або відключається. Службовці можуть 

зробити висновок, що чекання дратує деяких клієнтів. Припустимо, банк ефективно 

проінформував кожного службовця про те, що обслуговування клієнта – перша 

наша турбота. У цьому випадку службовці готові проінформувати свого 

безпосереднього начальника про виниклу проблему. Цей начальник, у свою чергу, 

повинен проінформувати керуючого операціями, а той – віце-президента по 

банківських операціях. Таким чином, передача інформації з нижчих рівнів на вищі 

може помітно впливати на продуктивність. Ще одна управлінська інновація в 

комунікаціях по висхідній – це створення груп з робітників, що регулярно, 

звичайно на 1 годину в тиждень, збираються для обговорення і рішення проблем у 

виробництві або обслуговуванні споживачів. Ці групи одержали назву кружків 

якості. Обмін інформацією з низу до верху звичайно відбувається у формі звітів, 

пропозицій і пояснювальних записок. 

На додаток до обміну інформацією у вертикальних комунікаціях організації 

мають потребу й в горизонтальних комунікаціях. Організація складається з безлічі 

підрозділів, тому обмін інформацією між ними потрібний для координації задач і 

дій. Оскільки організація – це система взаємозалежних елементів, керівництво 

повинне домагатися, щоб спеціалізовані елементи працювали спільно, просуваючи 

організацію в потрібному напрямку [2, с. 102]. Приміром, представники різних 

відділів у школі бізнесу періодично обмінюються інформацією з таких питань, як 

складання розкладу занять, рівень вимог у програмах для випускників, 

співробітництво в дослідницькій і консультативній діяльності й обслуговування 

місцевого населення. Подібним же чином у лікарні обслуговуючий і лікарський 



ІІ Міжнародна науково-практична конференція   
«Особистість, суспільство, політика – 2015» 

80 

 

персонал різних відділень повинний обмінюватися інформацією про розподіл 

ресурсів, координації діяльності робочих груп, контролі за витратами, нових 

методах лікування і т.п. В обміні інформацією з горизонталі часто беруть участь 

комітети або спеціальні групи. Додаткові вигоди від комунікації по горизонталі 

полягають у формуванні рівноправних відносин, що є важливої складової 

задоволеності працівників організації. 

Найбільш очевидним компонентом комунікації в організації є відносини між 

керівником і підлеглим, основою яких є прояснення задач, пріоритетів і очікуваних 

результатів, залучення в рішення задач відділу, обговорення проблем ефективності 

роботи, досягнення визнання і винагороди з метою мотивації, удосконалювання і 

розвиток здібностей підлеглих, збір інформації про назріваючу або реально 

існуючу проблему, оповіщення підлеглого про прийдешню зміну, а також 

одержання зведень про ідеї, удосконалення і пропозиції. На додаток до обміну 

інформацією між керівником і підлеглим має місце обмін між керівником і 

робочою групою. Комунікація з робочою групою в цілому дозволяє керівникові 

підвищити ефективність дій групи. Оскільки в обміні беруть участь усі члени 

групи, кожний має можливість подумати про ефективність робочого процесу. Такі 

відносини рівності можуть сприяти підвищенню задоволеності співробітників 

своєю роботою. 

Повертаючись до питання професіоналізму комунікаторів, слід відзначити, 

що до професійних комунікаторів належать різні категорії людей, серед яких в 

будь-якій організації є менеджери чи працівники з іншими назвами посад, але які є 

організаторами роботи на різних рівнях. І саме від них дуже часто залежить 

ефективність всього виробничого процесу. 
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